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Legislatura

2.7.2011 264



____________________________________________________________________________

27.6.2011 4ª Reunião Conjunta das

Comissões de Turismo,
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Comissão de Constituição e

Justiça na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura
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Comissão de Turismo,

Indústria, Comércio e
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Comissão de Fiscalização
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1ª Sessão Legislativa Ordinária
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Legislatura

6.7.2011 362

29.6.2011 14ª Reunião Ordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura
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29.6.2011 13ª Reunião Ordinária da

Comissão de Saúde na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

12.7.2011 964

29.6.2011 13ª Reunião Ordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

12.7.2011 965

29.6.2011 15ª Reunião Ordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

12.7.2011 967

29.6.2011 10ª Reunião Ordinária da

Comissão de Redação na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

12.7.2011 969

29.6.2011 10ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas
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Ordinária da 17ª Legislatura
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Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

12.7.2011 972
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Comissão de Política
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na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

12.7.2011 974

29.6.2011 11ª Reunião Ordinária da

Comissão de Cultura na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

12.7.2011 977

30.6.2011 53ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

2.7.2011 221

30.6.2011 21ª Reunião Especial da 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear a Rede Record

de Televisão - Record Minas

pelos 20 Anos de sua

Relevante Atuação Televisiva
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5.7.2011 287

30.6.2011 15ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

6.7.2011 365

30.6.2011 36ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos

6.7.2011 366



____________________________________________________________________________

Humanos na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura
30.6.2011 1ª Reunião Especial da Comissão

Especial para Emitir Parecer

sobre a Indicação de Célia

Pimenta Barroso Pitchon para

Ouvidora-Geral do Estado

12.7.2011 979

30.6.2011 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

12.7.2011 979

30.6.2011 13ª Reunião Ordinária da

Comissão de Participação

Popular na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

12.7.2011 981

30.6.2011 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

14.7.2011 1238

1º.7.2011 16ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

12.7.2011 984

1º.7.2011 37ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

12.7.2011 985



____________________________________________________________________________

5.7.2011 54ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

7.7.2011 389

5.7.2011 14ª Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

8.7.2011 651

5.7.2011 10ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

12.7.2011 986

5.7.2011 18ª Reunião Ordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

12.7.2011 987

5.7.2011 12ª Reunião Ordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

12.7.2011 992

5.7.2011 9ª Reunião Ordinária da

Comissão de Administração

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

12.7.2011 993

5.7.2011 11ª Reunião Ordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

15.7.2011 1406

5.7.2011 11ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

16.7.2011 1630



____________________________________________________________________________

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura
6.7.2011 55ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

8.7.2011 581

6.7.2011 15ª Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

9.7.2011 801

6.7.2011 15ª Reunião Ordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

12.7.2011 994

6.7.2011 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre a Indicação de

Antônio Carlos Tardeli para

Diretor-Geral do Detel

12.7.2011 996

6.7.2011 14ª Reunião Ordinária da

Comissão de Saúde na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

12.7.2011 996

6.7.2011 16ª Reunião Ordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

12.7.2011 998

6.7.2011 5ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

12.7.2011 1000



____________________________________________________________________________

6.7.2011 2ª Reunião Especial da Comissão

Especial para Emitir Parecer

sobre a Indicação de Antônio

Carlos Tardeli para Diretor-

Geral do Detel

12.7.2011 1004

6.7.2011 1ª Reunião Especial da Comissão

Especial para Emitir Parecer

sobre a Proposta de Emenda à

Constituição nº 25/2011

15.7.2011 1409

6.7.2011 13ª Reunião Ordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

15.7.2011 1409

6.7.2011 13ª Reunião Ordinária da

Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

15.7.2011 1411

6.7.2011 38ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

16.7.2011 1631

6.7.2011 7ª Reunião Ordinária da

Comissão de Defesa dos

Direitos da Pessoa com

Deficiência na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

16.7.2011 1631

6.7.2011 11ª Reunião Ordinária da

Comissão de Redação na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

16.7.2011 1633



____________________________________________________________________________

da 17ª Legislatura
6.7.2011 10ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

16.7.2011 1633

6.7.2011 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre a Indicação da

Sra. Célia Pimenta Barroso

Pitchon para o Cargo de

Ouvidora-Geral do Estado

16.7.2011 1636

7.7.2011 56ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

9.7.2011 765

7.7.2011 6ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

12.7.2011 1004

7.7.2011 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Saúde na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

15.7.2011 1413

7.7.2011 8ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

16.7.2011 1637

7.7.2011 8ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte

na 1ª Sessão Legislativa

16.7.2011 1640



____________________________________________________________________________

Ordinária da 17ª Legislatura
7.7.2011 6ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

16.7.2011 1642

7.7.2011 14ª Reunião Ordinária da

Comissão de Participação

Popular na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

22.7.2011 1839

8.7.2011 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

15.7.2011 1414

8.7.2011 11ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

16.7.2011 1644

11.7.2011 8ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

16.7.2011 1645

12.7.2011 57ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

14.7.2011 1161

12.7.2011 16ª Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

16.7.2011 1589

12.7.2011 13ª Reunião Ordinária da 16.7.2011 1646



____________________________________________________________________________

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura
12.7.2011 17ª Reunião Ordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

16.7.2011 1648

 12.7.2011 1ª Reunião Conjunta das

Comissões de Fiscalização

Financeira e Orçamentária e

de Membros das Comissões

Permanentes - § 1º do Art. 204

do Regimento Interno - na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

16.7.2011 1649

12.7.2011 10ª Reunião Ordinária da

Comissão de Administração

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

16.7.2011 1650

12.7.2011 39ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura,

16.7.2011 1651

12.7.2011 9ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

16.7.2011 1655

12.7.2011 2ª Reunião Extraordinária da 16.7.2011 1656



____________________________________________________________________________

Comissão de Redação na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura
12.7.2011 12ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

16.7.2011 1657

13.7.2011 58ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

15.7.2011 1365

13.7.2011 17ª Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

16.7.2011 1612

13.7.2011 14ª Reunião Ordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

16.7.2011 1657

 13.7.2011 10ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

16.7.2011 1659

13.7.2011 13ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

16.7.2011 1660

13.7.2011 18ª Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

20.7.2011 1737

13.7.2011 14ª Reunião Ordinária da 20.7.2011 1808



____________________________________________________________________________

Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura
14.7.2011 59ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

16.7.2011 1501

14.7.2011 14ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

16.7.2011 1661

14.7.2011 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

16.7.2011 1661

14.7.2011 1ª Reunião Plenária da Comissão

da CIPE Rio Doce na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

19.7.2011 1735

14.7.2011 19ª Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

21.7.2011 1811

14.7.2011 15ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

21.7.2011 1837

14.7.2011 11ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

23.7.2011 1841



____________________________________________________________________________

da 17ª Legislatura
14.7.2011 9ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

27.7.2011 1933

15.7.2011 20ª Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

26.7.2011 1843

15.7.2011 21ª Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

28.7.2011 1935



____________________________________________________________________________
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 1º DE JULHO DE 2011

ATAS

ATA DA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 29/6/2011

Presidência do Deputado José Henrique

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

Correspondência: Mensagens nºs 69 e 70/2011 (encaminhando os Projetos de Lei nºs

2.123 e 2.124/2011, respectivamente), do Governador do Estado - Ofício nº 7/2011

(encaminhando sugestão de emenda ao Projeto de Lei Complementar nº 8/2011), do

Presidente do Tribunal de Contas - Ofício nº 1/2011 (encaminhando o Projeto de Lei

nº 2.125/2011), do Presidente do Tribunal de Justiça - Questões de ordem - 2ª Fase

(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  2.126  a

2.132/2011 - Requerimentos nºs 1.125 a 1.133/2011 - Requerimentos dos Deputados

Paulo  Lamac,  Fred  Costa  (4),  Gustavo  Corrêa,  Sargento  Rodrigues  e  outros,

Vanderlei  Miranda  e  Gustavo  Perrella  e  outros  e  Vanderlei  Miranda  e  outros  -

Comunicações: Comunicações da Comissão de Transporte e do Deputado Cássio

Soares - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Antônio Carlos Arantes, Fred

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

Questão de ordem - Decisão da Presidência - Designação de Comissões: Comissões

Especiais para Emitir Parecer sobre as Propostas de Emenda à Constituição nºs 23,

24 e 25/2011 - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho

de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Fred Costa (4), Gustavo Corrêa,

Sargento  Rodrigues  e  outros,  Vanderlei  Miranda  e  outros  e  Vanderlei  Miranda  e

Gustavo  Perrella  e  outros;  deferimento  -  Discussão  e  Votação  de  Pareceres:

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 540, 541, 542, 594 e 667/2011;

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 - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana
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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 - Delvito Alves - Doutor

Viana - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio

Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo -  Gustavo Perrella  -  Hélio  Gomes -  Hely

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

Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Marques  Abreu -  Neider  Moreira  -  Neilando

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

Rômulo Viegas - Rosângela Reis -  Sargento Rodrigues -  Sebastião Costa -  Tiago

Ulisses - 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 Pompílio Canavez, 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 69/2011

- A Mensagem nº 69/2011 e o Projeto de Lei nº 2.123/2011 foram publicados na

edição anterior.

MENSAGEM Nº 70/2011

- A Mensagem nº 70/2011 e o Projeto de Lei nº 2.124/2011 foram publicados na

edição anterior.
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OFÍCIO Nº 7/2011

- O Ofício nº 7/2011 e a sugestão de emenda ao Projeto de Lei Complementar nº

8/2011 foram publicados na edição anterior.

OFÍCIO Nº 1/2011

- O Ofício nº 1/2011 e o Projeto de Lei nº 2.125/2011 foram publicados na edição

anterior.

Questões de Ordem

O Deputado Sargento  Rodrigues  -  Sr.  Presidente,  minha  questão de ordem  diz

respeito a matéria publicada pelo jornal “Hoje em Dia” referente à verba indenizatória

deste Parlamento. Deputado Rômulo Viegas, todas as vezes que os jornais tratam

desse assunto,  é comum os Deputados terem a mania de se encolher e ficar  na

retaguarda.  Parece que é assunto proibido,  mas não é,  até  porque os jornalistas

sabem que a questão da verba indenizatória está no “site” da Assembleia. Portanto, o

Poder Legislativo trata o assunto com absoluta transparência. Sr.  Presidente,  Srs.

Deputados,  Sras.  Deputadas,  o que nos preocupa é exatamente a forma como o

conjunto  de  Deputados  desta  Casa  trata  o  assunto.  O  jornalista  Ezequiel  Dias,

articulista  que  assinou  a  matéria,  em  uma retranca,  trata  o  assunto  utilizando  a

expressão “no bolso”, insinuando para o cidadão que lê a matéria, que acompanha o

nosso trabalho, que o Deputado estaria embolsando o dinheiro de forma indevida. É

bom esclarecer ao jornalista que, obviamente, matéria sem maldade não tem valor

para a leitura do cidadão, mas assusta-me muito a passividade com a qual o conjunto

de Deputados desta Casa trata o assunto. Disse ontem à jornalista Amália, quando

ela me ligou, que a matéria que eles haviam publicado não deveria ser “no bolso”, ela

deveria  tratar  como  “reembolso”.  Para  o  cidadão  que  está  nos  assistindo  neste

momento, é bom que fique claro que, primeiramente, o Deputado gasta a parcela

indenizatória de R$20.000,00. Ele paga as despesas e depois é reembolsado. Disse

a ela que, no momento, estou rodando 80 mil  informativos no jornal “O Tempo” e

pagamos  R$7.500,00.  Primeiramente  pago  pelo  serviço,  depois  peço  à  Casa  o

reembolso. A matéria, assinada pelo jornalista Ezequiel Dias, é leviana. Disse a ele

para ficar à vontade, pois não tenho nada a esconder da imprensa, principalmente

quando o assunto é dinheiro público. Trato esse assunto com absoluta transparência,
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mas me causa muito espanto o Presidente desta Casa, o Deputado Dinis Pinheiro,

não ir a público tratar do assunto. Cabe em desfavor desse jornal e do articulista uma

ação por dano moral. A matéria insinua que todos nós, Deputados, estamos utilizando

a  verba  indevidamente.  Vou  concitar  o  Presidente  deste  Poder,  Deputado  Dinis

Pinheiro:  esta  Casa tem  de  parar  de  ficar  agachada.  Toda hora  ela  recebe uma

pancada,  e  todo  mundo  fica  calado,  de  braços  cruzados.  Não aceito  isso  e  vou

estudar o assunto. Caso a Casa, o Poder Legislativo, não tome providências em favor

do  conjunto  de  Deputados  para  restaurar  a  verdade,  ouvirei  a  nossa  assessoria

jurídica  para  a  propositura  de  uma ação.  Cabe  uma ação  para  que  o  jornalista

escreva  a  verdade.  O  que  ele  chama  de  “no  bolso”  seria  “reembolso”.  Aliás,

pediremos retratação e dano moral. É um absurdo o conjunto de Deputados desta

Casa aceitar passivamente um assunto que coloca em cheque a nossa imagem, a

nossa vida parlamentar. Volto a insistir,  fico impressionado com a passividade dos

demais colegas Deputados desta Casa. Obrigado. Sr. Presidente.

O  Deputado  Luiz  Carlos  Miranda  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.

Deputados, eu já lido com a imprensa há muito tempo, e preocupa-me o que vem

acontecendo com os parlamentares. Acredito que Deputado não vem a esta Casa

para ganhar dinheiro. Todos os Deputados vêm aqui defender suas ideias e objetivos

comuns para a sociedade mineira.  Eu,  como representante de trabalhadores,  não

posso  aceitar  isso.  Dediquei  30  anos  da  minha  vida  a  defender  os  interesses

daqueles que são diuturnamente explorados, e ninguém sai  em defesa deles.  Na

semana passada, o meu nome já foi citado, porque o carro é plotado. É exatamente

uma prestação de contas do dinheiro público à sociedade. Agora, parece que é ilegal

o fato de eu ter  contratado um advogado para prestar contas e dar assistência a

todas  as  pessoas  do  Vale  do  Aço.  Estou  solidário  com  o  Deputado  Sargento

Rodrigues, nosso Líder, e acredito que a direção desta Casa precisa ter uma posição

mais definida e firme em defesa do direito dos parlamentares. Esta é uma Casa de

debates,  de  discussão,  e  não podemos aceitar  passivamente  qualquer  ameaça a

iniciativas de Deputados.  Se avaliarmos e fizermos uma conta verdadeira do que

fazemos aqui,  veremos que nada mais é que defender  os  interesses do povo de

Minas Gerais. Gostaria de saber de que lado estão as pessoas que violentam ou
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tentam violentar um parlamentar que vem a esta Casa defender ideias e teses. Será

que não estão verdadeiramente contra o povo de Minas Gerais? Este é o momento

de  os  Deputados  e  a  direção  da  Casa  tomarem  uma posição  ao mesmo tempo

democrática e firme na defesa dos interesses destes trabalhadores que estão aqui

defendendo o povo de Minas Gerais:  os Deputados, que representam mais de 20

milhões de mineiros, fazendo, a cada dia, com que esse povo seja respeitado e tenha

dignidade e qualidade de vida. Estreando no Parlamento, preocupa-me muito que a

imprensa queira atacar violentamente pessoas que deixaram suas cidades e suas

famílias para estar aqui.  Eu, por exemplo, tenho um grande sindicato para cuidar.

Vejo  que,  por  qualquer  coisinha,  sai  uma  matéria  contra  os  Deputados  -  não

discutem, não escutam, não nos procuram, embora digam que nos ligaram e não nos

encontraram. Então, por qualquer coisinha, lançam matérias. Esta Casa e o nosso

Presidente devem ter uma posição firme em defesa do Parlamento de Minas Gerais e

dos  Deputados  que  aqui  trabalham  e  dedicam  sua  vida  a  esse  trabalho.  Muito

obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Na verdade, suscito essa questão de ordem para

pedir uma informação à Mesa. Segundo fui informado - e soube disso também por

meio da imprensa -, o Governador Anastasia encontra-se em viagem para o exterior.

No Estado de Minas Gerais, três setores estão em greve. Aliás, hoje esses setores

estiveram na Assembleia Legislativa, com exceção da segurança pública - a Polícia

Civil -, que aqui esteve há alguns dias e também está em greve. Os policiais civis

estão em greve desde maio; os professores entraram em greve no dia 8; a greve dos

trabalhadores da saúde começou nesta semana; hoje o Ipsemg também entrou em

greve. Aproveito para agradecer à Mesa desta Casa, especialmente ao Presidente

Dinis Pinheiro, a atitude de receber todos os servidores que aqui vieram, hoje pela

manhã,  em  busca  de  negociação.  Perguntamo-nos  onde  está  o  Governador

Anastasia e se ele está preocupado com essa greve, aliás, se está sabendo da sua

ocorrência. O Governador teve notícia de que as escolas estaduais estão paradas,

com milhões de  alunos  sem aula? Soube que a  saúde pública  está  em  greve e

pacientes não estão sendo atendidos em vários hospitais? Soube que o Ipsemg está

em greve e que nem mesmo o aluguel do prédio do Ipsemg por R$13.000,00 pode
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ser praticado, porque os servidores estão questionando a transação? Não sabemos

se tudo isso é do conhecimento do Governador. Procurei me informar, mas não obtive

resposta.  Disseram-me  apenas  que  o  Governador  está  viajando  para  o  exterior.

Talvez seja o seu período de férias, mas não me lembro de ter havido comunicação a

esta Casa da viagem do Governador. Então, essa é a questão de ordem que suscito

a V. Exa.: se houve comunicação do Governador do Estado da sua viagem - espero

que sim - e por quanto tempo ele ficará fora do Estado. Não seria necessário que

esse prazo fosse divulgado pela Assembleia Legislativa? De qualquer forma, com a

greve nas áreas de saúde pública, educação pública e segurança pública, é evidente

que gostaríamos de saber que dia o Governador retorna. Será realmente por esses

dias? Aproveito para agradecer, mais uma vez, ao Presidente Dinis Pinheiro e aos

Deputados  Bosco  e  Mosconi,  respectivamente  Presidentes  das  Comissões  de

Educação e de Saúde, que ficaram de intermediar para que o Secretário de Governo

ou o próprio Governador recebesse o movimento grevista. Os professores estão em

greve pelo piso salarial - reivindicam o recebimento do piso que já foi aprovado no

Supremo e hoje é lei nacional. Na área da saúde há diversas reivindicações, entre as

quais a jornada de 30 horas para os servidores da saúde pública, em especial os de

hospitais.  Eles reivindicam da Fhemig uma jornada menor para a enfermagem em

virtude das tarefas que são muitas e intensas. Deputado Jayro Lessa, está cada vez

mais difícil o trato nos hospitais, e uma jornada de 40 horas para esses servidores

realmente é demais. V. Exa. é um Deputado sensível a essas questões e sabe disso.

Esse é um dos pontos da pauta de reivindicações. Hoje também estiveram aqui a

Funed, o Ipsemg, que por sinal está em grave e está sendo sucateado. O quadro de

servidores do Ipsemg encontra-se em calamidade. Então, Sr. Presidente, gostaria de

saber se o Governador Anastasia comunicou a esta Casa a sua viagem ao exterior e,

se possível,  para onde ele foi  e  quando teremos o nosso querido Governador  de

volta. Na verdade, segundo o Deputado João Leite, ele não é o mais querido, mas o

outro. Mesmo assim, acredito que o nosso Governador merece o nosso respeito, pois

é  querido  e  estamos  com  saudades  dele,  principalmente  as  professoras  e  os

servidores  da  saúde  do  Ipsemg  e  da  Hemominas.  Nós,  Deputados,  também

queremos o Governador de volta para que ele nos ajude a resolver esse problema,
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não é mesmo, Deputado Luiz Carlos Miranda? É problema demais que vem para a

Assembleia Legislativa. Por exemplo, hoje, pela manhã, Sr. Presidente, cheguei cedo

ao gabinete e ficamos a manhã inteira por conta desses movimentos grevistas. Por

essa razão, muitos trabalhos aqui na Assembleia não tiveram funcionamento normal

exatamente  por  causa  da  greve.  Sr.  Presidente,  solicitamos  de  V.  Exa.  essas

informações a respeito do paradeiro do Governador. Muito obrigado.

O  Sr.  Presidente  -  A Presidência  informa  ao  Deputado  Rogério  Correia  que  a

ausência  do  Governador  foi  comunicada a  esta  Casa  por  meio  de  ofício,  com  o

seguinte teor: (- Lê o Ofício nº 4/2011, do Governador do Estado, publicado na edição

de 23/6/2011).

O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, fiz questão de me dirigir a V. Exa. para,

em resposta à fala do Deputado, também lhe pedir a palavra pela ordem, embora não

citasse  a  questão  regimental.  E,  como V.  Exa.  deu  a  oportunidade  ao  Deputado

Rogério  Correia,  senti  que  V.  Exa.  também  nos  poderia  dar.  Sr.  Presidente,  a

imprensa do mundo inteiro estampa em seus veículos de comunicação a situação

que  grassa,  especialmente  na  Grécia  e  em  Portugal,  onde  os  desmandos,  a

malversação dos recursos públicos está causando a insolvência desses países. Sr.

Presidente e Srs. Deputados, a situação da Grécia nos reporta ao Brasil de antes do

Plano Real: um país sem rumo e a economia sem destino. Pois bem, guardadas as

devidas proporções, temos visto nesta Casa que alguns Deputados ficam felizes e

incitam os grevistas  colocando-os contra o governo e alguns parlamentares desta

Casa, tachados de serem contra os grevistas. Portanto, cabe aqui uma explicação

pela falta de delicadeza de alguns parlamentares que insistem em assumir a greve

como se ela fosse político-partidária: nesta Casa, quando falamos alguma coisa, as

pessoas que vêm aqui são incitadas e nos colocam como contrários às greves. Isso é

um absurdo.  Gostaria  de colocar  de forma muito clara e transparente que somos

favoráveis a qualquer movimento, Sr. Presidente. É lícito o servidor vir aqui, reclamar

e solicitar melhoras. O que não pode acontecer é um determinado partido ou alguns

parlamentares  assumirem  a  postura  de  que  unicamente  eles  são  favoráveis  aos

servidores enquanto a grande maioria é contrária. É uma ideia mentirosa que precisa

ser modificada. Hoje, quando a palavra do Presidente com os servidores da educação
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em greve terminou, fui até eles e perguntei se sabiam que, embora o Supremo tenha

divergido do que estava sendo feito, isso não havia sido publicado. Nenhuma lei pode

ser  editada  e  cumprida  sem  a  sua  publicação.  Falei  a  eles  que  estavam  sendo

levados por um caminho mentiroso e que precisavam vir  conversar com todos os

Deputados.  Conversem  com  os  Deputados  da  Situação.  Conversem  com  os  da

Oposição.  Existem  aqui  três  blocos:  o  Bloco Minas  sem Censura,  o  Bloco Minas

Transparência  e o Bloco BSP.  Quero dizer  que esta é  uma Casa de debates.  O

Parlamento está constituído para ouvir, e o Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, e

esta  Casa,  com  muita  sabedoria,  aumentaram  seu  slogan:  “O  poder  e  a  voz  do

cidadão”. Aqui o cidadão tem voz, tem direito. Mas que venham conversar conosco;

que  venham  dialogar  conosco  em  busca  do  entendimento.  Hoje  a  Comissão  de

Fiscalização Financeira não teve condições de abrir sua reunião porque os servidores

a  todo  instante  apitavam  indelicadamente.  Não  houve  condição,  e  o  Presidente,

Deputado Zé Maia, não pôde abrir a reunião. Iríamos discutir a dívida de Minas com a

União, os juros exorbitantes que estão levando o sangue e o suor do povo mineiro

para pagar ao governo federal a dívida que tem. Não foi possível discutir isso. Não

tivemos condições de cumprir essa destinação trazida pela Casa. Então quero dizer

aos mineiros, bons mineiros que deram 60% de aprovação ao Governador Anastasia

na  última  eleição,  que  é  preciso  respeitar  o  governo  democraticamente  eleito,  a

vontade do povo de Minas; é preciso colaborar com o governo; não têm de torcer

para que as coisas piorem, pensando que quanto pior, melhor. Faço coro com o grupo

de Deputados desta Casa que têm na consciência o dever  cívico de respeitar  as

tradições de Minas, mas torço para que as coisas aconteçam de forma correta, ética,

para que Minas Gerais continue sendo este Estado valoroso e grandioso, embora o

governo federal nos tenha maltratado e nos deixado sem recurso. Entretanto, aqui

tem mineiro de brio, que merece a honra pelo trabalho relevante que tem prestado.

Essa é a minha questão de ordem, Sr. Presidente.

O  Deputado  João  Leite  -  Gostaria  de  comunicar  à  Assembleia  Legislativa  o

falecimento do Sr. João Lacerda Filho, o Barbatana, ex-treinador do Clube Atlético

Mineiro  e  de  várias  equipes  de  Minas  Gerais  e  do  Brasil.  Perdemos  um  grande

mestre que formou gerações de atletas do Clube Atlético Mineiro. Tive oportunidade
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de  estar  agora  no  velório.  É  uma  tristeza  muito  grande  para  todos  nós  que

trabalhamos com esse treinador. Até hoje nos lembramos dos seus ensinamentos. Foi

ele quem se deslocou até Ponte Nova para trazer o Reinaldo para o Atlético. Toninho

Cerezo, Heleno, Paulo Isidoro, Marcelo Oliveira, todos nós devemos muito a ele, no

momento  especial  da  história  do  Clube  Atlético  Mineiro,  quando  ele  trabalhava

juntamente com o Telê Santana,  momento em que os jogadores jovens do Clube

Atlético Mineiro tiveram muitas oportunidades, a maioria deles chegando à Seleção

Brasileira. Agradeço a V. Exa. este minuto para trazer essa notícia tão triste para os

desportistas de Minas Gerais e para o Estado como um todo. Barbatana dirigiu o

Clube  Atlético  Mineiro  no  vice-campeonato  invicto  de  1977.  Muito  obrigado,  Sr.

Presidente.

O Sr. Presidente - Esta Casa também se solidariza com a família do grande técnico

e dirigente de futebol Barbatana.

O Deputado Elismar Prado - Obrigado, Sr. Presidente. Também acompanhei hoje as

discussões e a mobilização dos trabalhadores da educação, da saúde e do Ipsemg

na Comissão de Fiscalização Financeira. Aliás, acompanhamos a reunião, e aproveito

para agradecer  ao  Presidente  desta  Casa,  Deputado Dinis  Pinheiro,  que recebeu

muito  bem a representação,  na verdade todos os manifestantes  da educação,  da

saúde e do Ipsemg que vieram aqui. Sr. Presidente, a nossa preocupação - e foi o

apelo que fizemos ao Presidente Deputado Dinis Pinheiro - é que esta Casa faça uma

discussão mais ampla acerca do movimento grevista, porque ninguém quer a greve.

Realmente, a greve prejudica os alunos e a sociedade. Mas queremos a intervenção

desta  Casa  junto  ao  governo  do  Estado,  porque se  trata  de  uma questão  muito

objetiva, o cumprimento de uma lei federal. Voltamos a Brasília e enfrentamos lá uma

disputa  judiciária  no STF,  que considera a lei  constitucional.  Os professores e os

trabalhadores  da  educação  enfrentam  muitas  dificuldades  para  fazer  essa

interlocução. Muitas vezes, quando lemos na imprensa sobre o movimento grevista, o

foco da notícia,  quando eles estão na rua, é sempre o transtorno que causam no

trânsito ou, em outros momentos, é o prejuízo que trará aos alunos. É lógico que traz

problemas para o trânsito e para os alunos, mas o problema muito mais sério é a falta

de qualidade na educação, é o salário de fome que os professores de nível médio,
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por exemplo, recebem: R$369,00. O STF já determinou que o piso é o vencimento

básico. As gratificações e os benefícios não podem entrar na conta. Além do piso,

esses são direitos conquistados, como biênio, quinquênio, enfim, todas as conquistas

dos trabalhadores da  educação.  Nessa reunião com o Presidente Deputado Dinis

Pinheiro,  pedimos  que  esta  Casa  intervenha,  porque  tem  um  papel  fundamental

nessa discussão de mediar com o governo do Estado para que ele se manifeste. O

que queremos, de fato, é o cumprimento da lei do Piso Salarial Profissional Nacional

para os profissionais da educação, caso contrário viveremos uma coisa, que eu disse

agora há pouco, o verdadeiro “apagão” escolar. Já faltam professores de Química,

Física, Matemática, enfim, de diversas disciplinas. Neste país ninguém mais quer ser

professor. O piso veio resgatar isso, oferecer o mínimo de dignidade e motivação para

que esses profissionais  ingressem na carreira  do  magistério  e contribuam para  o

crescimento  e  o  desenvolvimento  do  nosso país.  Sem valorizar  o  profissional  da

educação não atingiremos essa meta. O que queremos, na verdade, é que o Estado

cumpra a lei do piso. Então, pedimos ao Presidente, e ele nos atendeu muito bem.

Esperamos  que  esta  Casa  discuta  esse  problema de  maneira  mais  aberta,  mais

ampla e nos ajude na tarefa de fazer essa interlocução com o governo do Estado

para que ele se manifeste o mais urgente possível. Não podemos deixar o ônus recair

nos ombros dos trabalhadores da educação. A responsabilidade está com o governo

do  Estado,  que  precisa  simplesmente  cumprir  a  lei  do  piso  e  atender  as

reivindicações dos trabalhadores da saúde e do Ipsemg. Esperamos que esta Casa

cumpra o seu papel fundamental na interlocução e na defesa dos trabalhadores que

estão em greve, para resolvermos essa questão e para que voltem às salas de aula.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.126/2011

Institui  o  Programa  de  Promoção  Automática  por  Escolaridade,  Aprimoramento

Profissional e Títulos dos Servidores Públicos Efetivos no Estado de Minas Gerais.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica instituído  o  Programa de Promoção Automática  por  Escolaridade,

Aprimoramento Profissional e Títulos dos Servidores Públicos Efetivos no Estado de

Minas Gerais.

Art. 2º - O servidor que obtiver certificado de aprimoramento profissional e de curso

referente a sua função deverá apresentá-lo ao Departamento de Recursos Humanos

para ser protocolizado.

Parágrafo único - O servidor que obtiver certificados ou diplomas de que trata esta

lei,  apresentará  cópia  no  Departamento  de  Recursos  Humanos  da  Secretaria  de

Estado de Educação que terá noventa dias de prazo para inserir o benefício em folha.

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

Sala das Reuniões, 29 de junho de 2011.

Liza Prado

Justificação:  O projeto  que se  apresenta  traz  em  seu bojo  o  objetivo  maior  de

incentivar o aprimoramento profissional dos servidores públicos e o reconhecimento

deste  acréscimo  cultural  em  beneficio  de  uma  prestação  de  serviço  com  maior

qualidade àqueles que precisam utilizá-lo.

Proporciona  também  que  este  acréscimo  de conhecimento  técnico  torne-se  um

patrimônio  do  Estado  de  Minas  Gerais,  por  incentivar  e  reconhecer  o  empenho

profissional de seus servidores que se transformará em melhor e maior benefício para

a população de nosso Estado.

Em vista  disto,  conto com a  adesão dos nobres pares para a  aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.127/2011

Declara de utilidade pública o Guarany Esporte Clube de Pará de Minas, com sede

nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Guarany Esporte Clube de Pará de
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Minas, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 29 de junho de 2011.

Inácio Franco

Justificação:  O  Guarany  Esporte  Clube  de  Pará  de  Minas  tem  entre  os  seus

principais objetivos a difusão do esporte, do civismo e da cultura física.

Trata-se de uma entidade que desenvolve importante papel na sociedade, retirando

das ruas e do ócio centenas de crianças e jovens, que passam a buscar no esporte a

opção por uma vida saudável, distante do crime e das drogas.

Certamente  suas  atividades  muito  contribuem  para  o  desenvolvimento  de  uma

sociedade mais justa e digna.

A entidade  preenche  todos  os  requisitos  legais  para  a  declaração  de  utilidade

pública, razão pela qual contamos com a colaboração dos nobres pares nesta Casa 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 2.128/2011

Dispõe sobre a exigência de colocação de grades protetoras em volta de piscinas e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam os clubes, as sociedades recreativas, as associações, os hotéis e

similares, os condomínios, os colégios, os edifícios e as casas residenciais e demais

entidades de natureza privada ou pública que possuam piscinas obrigados a colocar

grades de proteção em volta destas.

§ 1º - A aprovação de plantas de edificações, bem como a concessão de alvará de

construção ficam sujeitas ao cumprimento do disposto nesta lei.

Art.  2º - Para efeito do disposto nesta lei,  o termo “piscina” abrange a estrutura

destinada a banho e a prática de esportes aquáticos, coberta e descoberta, edificada

ou não, utilizada para atividades de recreação, competição e afins.

Art.  3º  -  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  sujeita  o  responsável  pelo
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estabelecimento onde se situa a piscina ao pagamento de multa pecuniária no valor

de 2.000 Ufemgs (duas mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Parágrafo único - Em caso de reincidência, a piscina será interditada até a adoção

das medidas de segurança de que trata esta lei.

Art. 4º - Os locais a que se refere o art. 1º deverão promover as medidas para se

adequarem a esta lei no prazo de sessenta dias contados da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 29 de junho de 2011.

Delvito Alves

Justificação: O Anuário Estatístico do Brasil, produzido pelo Instituto Brasileiro de

Geografia  e  Estatística  -  IBGE  -,  lista  as  principais  causas  de  óbito  no  País,

agrupando-os  por  grandes  regiões.  Entre  estas  principais  causas  inclui-se

afogamento e submersão acidentais, responsável por cerca de 10 mil óbitos anuais.

Provavelmente  alguns  dos  óbitos  dessa  natureza  teriam  sido  evitados  caso  a

construção  e  o  funcionamento  das  piscinas  coletivas  dos  clubes,  sociedades

recreativas,  associações,  hotéis  e  similares,  condomínios,  colégios,  edifícios

residenciais  e  demais  entidades  de  natureza  pública  ou  privada  estivessem

regulamentados por  normas preventivas  relativas  à segurança.  O afogamento,  ou

acidente por submersão, é a segunda causa de morte acidental de crianças.

Ocorre em ambientes familiares como a banheira, piscina, lago de jardim, poço,

tanque de lavar a roupa ou de rega, rio, praia ou mesmo baldes e alguidares. É um

drama  que  começa  num  segundo  e  acaba  em  poucos  minutos.  E  não  se  ouve

barulho. A criança não esbraceja, nem grita com a cara dentro de água: afoga-se em

silêncio absoluto. O afogamento de uma criança é um acontecimento trágico, rápido e

silencioso.  Saber  agir  para  evitá-lo  está  na  mão de  todos  nós.  O  afogamento  é

definido como a falência da função respiratória devido à imersão num líquido, no caso

a água da piscina.

Afogamentos  em  piscinas,  particularmente  em  residências,  é  uma  das  maiores

causas de mortes acidentais em crianças com idade inferior  a cinco anos. É uma

morte  rápida,  e  pior,  silenciosa.  Deve-se  ressaltar  que,  para  cada  afogamento,

ocorrem sete ou mais quase afogamentos, muitos deles acompanhados de graves
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sequelas. Lembramos que em piscinas semipúblicas ou públicas, devido ao grande

número de usuários, e com a obrigação de se manter pelo menos um salva-vidas, os

afogamentos praticamente não acontecem.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.129/2011

Declara de utilidade pública o Projeto Social Caravana da Paz Andréia Botelho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarado de  utilidade pública  o  Projeto  Social  Caravana  da Paz

Andréia Botelho.

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

Sala das Reuniões, 29 de junho de 2011.

Celinho do Sinttrocel

Justificação: O Projeto Social Caravana da Paz Andréia Botelho foi fundado em

2005  e,  nestes  últimos  seis  anos,  vem  desenvolvendo  importante  projeto  de

assistência social ao idoso e à família promovendo a proteção ao bem estar individual

ou coletivo.

Importante projeto social, atende a centenas de jovens fabricianenses, realizando

ação efetiva na qualificação profissional, garantindo assim alternativas de futuro no

mercado  de  trabalho,  viabilizando  possibilidades,  descobrindo  potencialidades  e

auxiliando o desenvolvimento econômico da cidade de Coronel Fabriciano.

É notório que a qualificação profissional da juventude é um dos mais importantes

pilares do desenvolvimento social. Todos os dias deparamos com vagas ociosas de

emprego  não preenchidas  por  falta  de  qualificação dos  aspirantes.  Sendo assim,

todas as iniciativas governamentais e não governamentais que visem solucionar esse

problema merecem o integral apoio do Estado de Minas Gerais por meio de seus

representantes no parlamento.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.130/2011

Declara de utilidade pública o Projeto Ajudou, com sede no Município de Timóteo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Projeto  Ajudou,  com  sede  no

Município de Timóteo.

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

Sala das Reuniões, 29 de junho de 2011.

Luiz Carlos Miranda

Justificação:  O  Projeto  Ajudou,  com  sede  no  Município  de  Timóteo,  é  uma

associação sem fins lucrativos, com duração por tempo indeterminado. Sua finalidade

é promover a reinserção social e a autonomia dos beneficiários, levando em conta

suas  necessidades  e  possibilidades;  produzir  valor  para  governos,  parceiros,

colaboradores, entidades, meio ambiente, comunidade e Nação; promover a ética, a

cidadania  e  a  democracia,  além do  desenvolvimento  econômico  e  do  combate  à

pobreza; incentivar a ação de pessoas físicas, empresas, associações, cooperativas

e demais organizações, privadas ou públicas, lucrativas ou não, que queiram investir

na área social e incentivar o desenvolvimento esportivo e cultural e o lazer.

A entidade encontra-se em pleno e regular funcionamento há três anos, mantendo

exata observância dos princípios estatutários, conforme atesta o Delegado de Polícia

daquele Município. Sua diretoria é constituída por pessoas idôneas, e a instituição

não remunera nem concede vantagens ou benefícios a seus Diretores, Conselheiros,

instituidores, benfeitores ou equivalentes.

No caso de sua dissolução ou extinção, o patrimônio remanescente será destinado

a  instituição  congênere,  com  personalidade  jurídica  e  registrada  no  Conselho

Nacional de Assistência, ou a 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.
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PROJETO DE LEI Nº 2.131/2011

Dispõe sobre a obrigatoriedade de higienização dos óculos utilizados na exibição de

filmes em terceira dimensão - 3D -, na forma que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam os cinemas e os demais estabelecimentos que exibem filmes em

terceira dimensão - 3D - obrigados a promover a higienização nos óculos acessórios

disponibilizados aos espectadores.

§  1º  -  A higienização deverá  obedecer  às  recomendações dos fabricantes e  às

demais normas pertinentes.

§ 2º - Após a higienização, os óculos serão embalados individualmente em plástico

estéril com fechamento a vácuo.

§ 3º - A devolução dos óculos após a sessão cinematográfica isenta o espectador

da cobrança de qualquer taxa extra pela sua utilização.

Art. 2º - Não se aplica o disposto nesta lei quando se tratar de óculos descartáveis.

Art. 3º - Nos locais onde os óculos forem distribuídos, deverá ser afixado cartaz

com o seguinte informe: “Óculos higienizados nos termos da Lei Estadual nº .....”.

Art.  4º - O descumprimento do disposto nesta lei  sujeitará o infrator às sanções

previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art.  5º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações orçamentárias próprias.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de junho de 2011.

Délio Malheiros

Justificação:  Este  projeto  tem  como  objetivo  contribuir  para  a  qualidade  na

prestação  do  serviço  ofertado  aos  frequentadores  das  salas  de  cinemas,

principalmente em caso de exibições de filmes em terceira dimensão – 3D.

A projeção em 3D só é possível de ser visualizada, mediante a utilização de óculos

especiais;  no  entanto,  alguns  desses  acessórios  utilizados nos cinemas,  não são

descartáveis, o que exige uma higienização adequada para evitar potenciais riscos de

transmissão  de  doenças.  Assim,  essa  proposição  objetiva  assegurar  aos

espectadores, o fornecimento de óculos apropriados para tais exibições, embalados
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individualmente em plástico estéril, com fechamento a vácuo.

Não é novidade que a utilização de tais acessórios sem a devida higienização pode

acarretar  aos  frequentadores  problemas  das  mais  variadas  formas,  visto  que

infecções, como a conjuntivite, podem perfeitamente ser transmitidas por meio deles.

Sabe-se que se a conjuntivite faz com que os olhos fiquem inchados, lacrimejantes,

dificultando até mesmo enxergar.

Ressalte-se que este projeto visa não só a proteger os frequentadores das salas de

cinemas, mas também as pessoas que possuem algum vínculo com elas, visto que

algumas doenças são transmitidas por simples contato.

É importante ressaltar também que lei idêntica foi sancionada no Estado de São

Paulo, o que acentua a importância da matéria.

Não existe nenhuma restrição de ordem constitucional nem legal ao trâmite deste

projeto, e é certo que a sua aprovação permitirá proteção aos consumidores mineiros.

Assim  sendo,  contamos  com  o  apoio  de  nossos  pares  à  aprovação  desta

proposição.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.132/2011

Dispõe sobre a obrigatoriedade de higienização dos óculos utilizados para os filmes

em terceira dimensão - 3D.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os cinemas e demais  estabelecimentos que exibem filmes em terceira

dimensão  -  3D  -  ficam  obrigados  a  disponibilizar,  para  cada  espectador,  óculos

apropriados  para  esta  finalidade,  devidamente  higienizados  e  embalados

individualmente em plástico estéril com fechamento a vácuo.

Art. 2º - A devolução dos óculos após a sessão cinematográfica isenta o espectador

da cobrança de qualquer taxa extra pela sua utilização.

Art. 3º - Não se aplica o disposto nesta lei quando se tratar de óculos descartáveis,

que não podem ser reutilizados.

Art. 4º - Nos locais onde os óculos são distribuídos, deverá ser afixado cartaz com o

seguinte  informe:  “Óculos  higienizados  nos  termos  da  Lei  Estadual  n°....”,  com
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indicação do telefone e endereço dos órgãos estaduais responsáveis pela vigilância

sanitária e pela defesa do consumidor, para reclamações em caso de irregularidade.

Art.  5° - O descumprimento do disposto nesta lei  su jeitará o infrator às sanções

previstas no art. 56 da Lei Federal n° 8.078, de 11  de setembro de 1990 - Código de

Defesa do Consumidor, sem prejuízo das sanções previstas na legislação sanitária.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de junho de 2011.

Bruno Siqueira

Justificação:  O surgimento da tecnologia de filmes em terceira dimensão -  3D -

proporciona aos espectadores a experiência de assistir um filme de uma forma mais

vívida como se de fato estivessem vendo o filme por meio de uma janela entre o

mundo real e o mundo fantástico do cinema. Dessa forma, as salas de cinema estão

cheias de espectadores ávidos pela novidade.

Entretanto, essa tecnologia da tridimensionalidade, que só é possível ser captada

com  a  utilização  de  óculos  especiais,  tem  levado,  também,  muitas  pessoas  aos

consultórios  oftalmológicos,  em  razão  de  contaminação  e  de  problemas  como  a

conjuntivite.

Como é sabido, os óculos utilizados não são descartáveis, o que exige higienização

adequada para evitar potenciais riscos de doenças.

A conjuntivite é uma inflamação da conjuntiva ocular, membrana transparente e fina

que reveste a parte da frente do globo ocular, “branco” do olho. Essa doença pode

provocar, além de profundo desconforto, alterações na córnea e nas pálpebras. As

conjuntivites viral e bacteriana são as mais comuns e contagiosas, seja pelo contato

físico direto ou por meio de piscinas e objetos, e a falta de controle desse contágio

pode causar epidemias.

Cumpre ressaltar que o clima tropical do Brasil facilita a propagação da conjuntivite,

sendo  um  fator  a  mais  para  que  as  medidas  apresentadas  neste  projeto  sejam

adotadas.

Não  há  obrigatoriedade  para  que  os  óculos  disponibilizados  aos  expectadores

sejam higienizados, embora muitas salas de espetáculos admitam fazê-lo. Todavia, se

não  for  realizada  tal  higienização,  a  simples  transmissão  de  um  óculos  de  um
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expectador para outro, entre sessões, pode disseminar, pelo contato das mãos, pelo

rosto e até mesmo pelos cílios, os agentes viróticos e bacterianos.

A higienização dos óculos 3D deve ser feita com solução alcoólica contendo 70%

de álcool, sendo a única capaz de exterminar o vírus. Essa é uma medida rudimentar,

porém,  não  adotá-la  pode  causar  sério  problema  de  saúde  pública.  Assim,  é

importantíssimo tornar essa medida obrigatória, de modo a garantir ao consumidor

um produto livre de contaminação.

Ademais, com o significativo aumento de produções cinematográficas em terceira

dimensão,  é  extremamente  urgente  a  aprovação  deste  projeto,  para  evitar  uma

epidemia de conjuntivite em nosso Estado.

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

projeto.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Délio

Malheiros. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.131/2011, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 1.125/2011, do Deputado Almir Paraca, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Sra. Berenice Fernandes Torres pelos 20 anos de fundação do

Laboratório Torres, no Município de Janaúba. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 1.126/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto  de  pesar  pelo  falecimento  do  Sr.  Paulo  Renato  de  Souza,  ex-Ministro  da

Educação, ocorrido em 25/6/2011, em São Roque (SP). (- À Comissão de Educação.)

Nº 1.127/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Prefeita  Municipal  e com o Presidente da Câmara

Municipal  de  Três  Pontas  pelo  154º  aniversário  do  Município.  (-  À  Comissão  de

Assuntos Municipais.)

Nº 1.128/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulada

manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. João Batista da Silva, ex-Promotor de

Justiça  do  Estado,  ocorrido  em  28/6/2011,  em  Pouso  Alegre.  (-  À  Comissão  de

Administração Pública.)

Nº 1.129/2011, do Deputado Sebastião Costa, em que solicita a inserção nos anais
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da Casa de matéria veiculada no jornal "Estado de Minas" de 28/5/2011, intitulada

"Renegociação Necessária", do Deputado Federal Eduardo Azeredo. (- À Mesa da

Assembleia.)

Nº 1.130/2011, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais pela

reedição  do  selo  de  qualidade  OAB  Recomenda,  que  avalia  o  desempenho  das

faculdades de direito em todo o País. (- À Comissão de Educação.)

Nº  1.131/2011,  do  Deputado  Délio  Malheiros,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação  de  pesar  pelo  falecimento  do  Sr.  José  Nepomuceno  da  Silva,

Desembargador,  ocorrido  em  24/6/2011,  nesta  Capital.  (-  À  Comissão  de

Administração Pública.)

Nº  1.132/2011,  do  Deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação  de  aplauso  à  Sra.  Lenisse  Germânia  Maurícia  Zico  pelo  trabalho

realizado  em  defesa  dos  idosos,  que  lhe  garantiu  a  indicação  ao  Prêmio  Bom

Exemplo. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº  1.133/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Comandante-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  para  dar

proteção à viúva e ao filho do Sr. André Elias Ferreira, assassinado no Município de

Itatiaiuçu.

Do Deputado Paulo Lamac em que solicita seja comunicada ao Plenário a criação

da  Frente  Parlamentar  de  Combate  ao  “Crack”.  Subscrevem  termo de  adesão  à

criação dessa Frente Parlamentar as Deputadas e os Deputados Adelmo Carneiro

Leão, Ana Maria Resende, André Quintão, Antônio Carlos Arantes, Bonifácio Mourão,

Bosco,  Carlin  Moura,  Celinho  do  Sinttrocel,  Célio  Moreira,  Doutor  Viana,  Duarte

Bechir, Elismar Prado, Fabiano Tolentino, Hely Tarqüínio, Inácio Franco, Jayro Lessa,

João Leite, Luzia Ferreira, Maria Tereza Lara, Neilando Pimenta, Pompílio Canavez,

Rogério Correia e Ulysses Gomes.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Fred Costa (4),

Gustavo Corrêa, Sargento Rodrigues e outros, Vanderlei Miranda e Gustavo Perrella

e outros e Vanderlei Miranda e outros.

Comunicações
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- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de Transporte e

do Deputado Cássio Soares.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos Arantes.

O  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes*  -  Sr.  Presidente,  nobres  colegas,

telespectadores da  TV Assembleia,  senhoras e  senhores,  boa tarde.  Volto  a esta

tribuna para me manifestar sobre vários assuntos. O nobre Deputado Elismar Prado

me fez antecipar o que falaria em terceiro lugar, falando sobre o apagão na educação.

Não é apenas na educação, é também na saúde, na segurança e na esperança do

povo mineiro e brasileiro. Preocupo-me. Preocupa-me, sim, ver um País que quer ser

do Primeiro Mundo, quer crescer, desenvolver-se e não segue as regras básicas de

países que cresceram, a distribuição do que arrecada do cidadão. E, no Município, é

cobrado  do  Prefeito  e  do  Vereador;  no  Estado  é  cobrado  principalmente  dos

parlamentares.

Nosso país é o que mais cobra impostos no mundo, parece-me que só a Turquia

tem carga tributária maior do que a do Brasil. Entretanto, ele não está devolvendo. O

ex-Governador Aécio Neves, nosso grande líder, sempre trabalhou e lutou - fazemos

coro a essa batalha - pelo pacto federativo. Se se arrecada no Município, ali deveria

ficar a melhor fatia do bolo. Muitas vezes a efetividade, a rapidez dos recursos gastos

pelo Município é maior, e o cidadão tem um benefício maior. Se alguém compra, por

exemplo,  um  bem  que  custa  R$1.000,00,  R$480,00,  R$490,00  são  de  impostos.

Desses R$490,00, no mínimo a metade deveria voltar para o Município. Entretanto,

apenas 14% voltam. Por isso os Municípios ficam angustiados, agoniados, apagando

fogo sem conseguir distribuir as realizações com presteza para a comunidade.

Os governos dos Estados - temos até um governo muito efetivo, que faz as coisas

acontecerem com o dinheiro que tem em mãos -, e não só Minas Gerais, têm ficado

com pouco mais de 20% desse bolo. O governo federal fica com mais de 60%, e

gasta mal. Temos visto gastos que não estão de acordo com o que esperávamos e

com o que o povo precisa.

Assusta-me a  situação  de  várias  santas  casas  -  o  Deputado  Neider  Moreira  é

médico e conhece muito bem a situação desses hospitais, assim como também o
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Deputado Rômulo Viegas -, que viviam em uma condição tranquila ou pelo menos

equilibrada e que hoje estão com a corda no pescoço, a água está batendo no nariz.

O apagão da saúde, Deputado Elismar Prado, é preocupante. Tem gente ficando na

fila por causa de uma cirurgia simples por dois, três anos. Se for uma cirurgia séria,

ficam por muito mais tempo. Até os planos de saúde começaram a dar problema.

Então, assusta-me e preocupa-me a situação da saúde, e não só no Estado. Outro

dia  estava  vendo  uma  reportagem  de  uma  pessoa  que  pegou  um  ônibus  no

Maranhão para ir a Brasília fazer um tratamento. Quando chega lá, ela é benzida

mais ou menos ou mesmo nem é atendida e volta para o Maranhão. Que País é

este?  Precisamos  repensar  toda  uma estratégia  do  pacto  federativo  e  cobrar  de

Estados e Municípios, mas dando-lhes ferramentas.

O Deputado Neider Moreira (em aparte)* - Deputado Antônio Carlos Arantes, hoje

cedo  participava  de  uma  audiência  pública  na  Comissão  de  Saúde,  em  que

tratávamos da central de regulação de leitos. Naquele momento aproveitei para fazer

um  desabafo  sobre  a  situação  da  saúde  pública  no  País.  Nos  últimos  anos

seguramente tivemos um retrocesso em relação ao que vinha sendo implementado

pelo SUS no País como um todo. Tenho absoluta convicção de que saúde pública

deve ser tratada do ponto de vista suprapartidário, porque interessa a todos nós, a

nossas famílias e à sociedade. Na verdade, o sucateamento progressivo na rede de

atendimento hospitalar levará brevemente, se nada for feito, a um apagão na saúde -

esse  é  o  termo  a  se  utilizar.  Tivemos  algum  tempo  atrás  o  apagão  da  energia;

brevemente assistiremos ao apagão da saúde.

A situação dos hospitais é caótica. Não existe uma sistematização na fiscalização

da execução orçamentária nas cidades com gestão plena no setor da saúde.

A  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  não  consegue  fiscalizar,  porque  não  tem

mecanismos  para  fiscalizar  a  implementação  desse  orçamento.  Na  maioria  das

vezes, os hospitais filantrópicos, de maneira muito especial as santas casas - que têm

uma rede muito grande no Estado de Minas Gerais -, estão ficando à míngua, com

uma  impossibilidade  absoluta  de  reinvestimento  para  a  modernização  de  seu

atendimento  e  aumento  da  resolutividade.  Assistiremos,  brevemente,  se  nada  for

feito, a um apagão na saúde, com os pacientes morrendo à míngua nos corredores
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dos hospitais. Muito Obrigado.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Quero, em primeiro lugar, cumprimentá-

lo e dar-lhe as boas-vindas. Gostaria também de dizer que respeito muito V. Exa., que

é Presidente da nossa Comissão de Agropecuária e defende os interesses desse

setor.

V. Exa. faz um pronunciamento de extrema importância, e eu, várias vezes, também

já tratei desse assunto,  qual seja, a preocupação com a distribuição dos recursos

públicos. O Deputado Neider Moreira foi muito feliz em reforçar a questão do apagão

da saúde. Estão ocorrendo também outros tipos de apagão no Brasil, a exemplo do

apagão de mão de obra. Estamos precisando de mão de obra qualificada, estamos

precisando atender à demanda das nossas indústrias. Portanto, isso está ocorrendo

justamente em função do apagão de mão de obra. O governo federal anuncia que o

Brasil está em uma das melhores situações, porém o quadro não é esse. O quadro é

muito preocupante. Vamos aos exemplos: vejamos os nossos aeroportos, Deputado.

Esse  setor  está  enfrentando  sucessivas  crises  relacionadas  ao  controle  e  à

infraestrutura operacional, o que tem gerado atraso de viagens, queda no nível de

serviço prestado pelas empresas aéreas e falta de credibilidade. E a Copa do Mundo

está chegando!

Temos uma pesada carga tributária, uma das mais altas do mundo, de 35% do PIB.

O  Brasil  tem  um  sistema  complexo,  que  demanda  investimento  e  tempo  das

empresas para administrá-lo. A taxa básica de juros, que é de 12,5% ao ano, reflete

em  encargos  elevadíssimos  na  ponta  do  crédito  para  as  empresas  e  para  o

consumidor,  cuja  média  é  de  46% ao ano.  Eles  diminuem a competitividade dos

produtos  brasileiros  em  relação  a  outros  países,  reduzindo  também  o  mercado

consumidor.

Deputado Antônio Carlos Arantes, temos essa preocupação porque, da forma como

as coisas são anunciadas, fica parecendo que apenas Minas Gerais tem problema.

Não! O governo federal tem inúmeros problemas, e não adianta separá-los, porque

ele é um ente ligado a Estados e Municípios.  Esse é um princípio constitucional.

Estão todos ligados. Os problemas são semelhantes, e o que precisa haver, como

bem disse  o  Deputado Neider  Moreira  e  V.  Exa.  no  seu pronunciamento,  é uma
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melhor distribuição de recursos, para mais, a fim de que os gestores, Governadores e

Prefeitos tenham condições de atender às demandas da sociedade. Vejamos, por

exemplo,  as  nossas  rodovias.  Dos  89,5km  de  rodovias  pavimentadas,  69%

apresentam  alguma  deficiência  no  pavimento,  ou  seja,  na  sinalização  ou  na

geometria  da  via.  Isso  foi  apontado  por  pesquisa  da CNT.  Praticamente  10% da

malha  rodoviária  do  País  são  utilizados,  respondendo  por  21%  da  matriz  de

transporte  de  cargas,  que se concentra principalmente em São Paulo,  no  Rio  de

Janeiro e no Rio Grande do Sul.

Srs. Deputados, os nossos portos enfrentam problemas de acesso, devido a vias

terrestres de má qualidade e à ociosidade da malha ferroviária. Além disso, é claro,

existe a pressão urbanística, que impossibilita o aumento da área para recebimento

ou para carregamento de mercadorias. Há também, Deputado, insuficiência de silos

para  armazenagem,  e  as  tarifas  são  excessivas,  encarecendo  também  a

movimentação de contêineres. Apesar de tudo isso, a Copa do Mundo está chegando

em 2014. Todos nós temos problemas. O Estado, o Município e a União, que é a

célula maior da nossa pátria, têm problemas. O que temos de fazer é torcer para dar

certo. Ninguém aqui deseja que as coisas deem errado. Contudo, é preciso que o

governo federal tenha vontade para rever o pacto federativo.

A Presidente Dilma tem dado bons sinais e se mostra melhor que seu antecessor.

Ela já está querendo renegociar as dívidas estratosféricas dos Estados - de todos os

Estados -, e não apenas de Minas Gerais. Todos os Estados têm dívidas altamente

expressivas, e a Presidente Dilma já quer renegociá-las, mudando esse indexador

que é muito pesado, o IGD, a fim de que os governos consigam pagar suas dívidas.

V. Exa. está de parabéns, é um fiel escudeiro do nosso Governador Anastasia, do

mais eficiente Governador de Minas e do mais querido, o Senador Aécio Neves.

O Deputado Antônio Carlos Arantes* - A verdade é que o governo tem que reagir

rapidamente, porque a população brasileira está ficando sem ação, sem formas de

buscar um dos direitos mais básicos de cada cidadão, que é a segurança. Devo falar

rapidamente de segurança...

O  Deputado  João  Leite  (em  aparte)  -  Deputado,  dentro  do  que  V.  Exa.  está

tratando, sobre a situação do governo federal, só quero dar uma informação. Para se



79
____________________________________________________________________________

ter uma ideia de como o governo federal não tem cuidado com o dinheiro público, a

Presidente Dilma foi a São Paulo fazer um “check-up”, e a sua mala foi esquecida em

Brasília. Foi enviado um jato com capacidade para mais de 100 pessoas para buscar

uma mala.  Esse jato se deslocou de São Paulo,  foi  a  Brasília,  pegou a mala da

Presidente Dilma e voltou a São Paulo para a mala ser entregue à Presidente. Veja V.

Exa., que trata as questões com tanta seriedade, como o recurso público é usado

pelo PT e pelo PMDB no Brasil. Falam várias coisas aqui, mas a verdade é essa. Um

jato para buscar uma mala. Isso é um escárnio com a população brasileira, população

pobre. Utilizar um jato para buscar uma mala. Muito obrigado e parabéns pelo seu

pronunciamento.

O  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes*  -  Essa  mala  realmente  “pegou  pesado”.

Segurança  nos  Distritos  é  outra  grande  preocupação,  mas  falemos  rapidamente

sobre coisas boas. Falarei de café, que gera 8 milhões de empregos no Brasil, mais

de 2 milhões de empregos no campo e que está vivendo um momento muito positivo,

graças  a  Deus,  gerando  desenvolvimento  e  renda.  Estivemos  na  Expocafé,  na

semana passada, em Três Pontas, que foi um sucesso, com mais de 200 milhões de

produtos  comercializados.  Precisamos  de  uma  política  de  proteção  para  que  o

produtor continue vivendo esse momento positivo. Foi tanto tempo perdendo dinheiro,

oito anos sem ganhar, e agora vivemos um momento positivo. Vivemos um momento

de abertura de novos mercados, como o mercado chinês. O chinês já começou a

tomar café, e quanto mais café ele tomar mais o Brasil ganhará, porque o Brasil é o

País que produz mais café. É o melhor café em qualidade hoje, já batendo o café

colombiano.  Temos  que  ver  um  horizonte  positivo.  Terça-feira,  às  10  horas,  o

Governador realizará uma ação importante na Cidade Administrativa, onde lançará o

programa de apoio à cafeicultura, café de qualidade, e por aí em diante. A verdade é

que o café vive um momento importante para todos nós.

Para encerrar, queria dizer como estamos felizes com esse governo sério de Aécio

e Anastasia, com 224 cidades obtendo suas rodovias. Na minha região,  graças a

Deus,  qualquer  cidadão que se desloque não andará na terra em mais  nenhuma

cidade. Podemos comemorar a última conquista agora, São Pedro da União. Chegou

a rodovia a São Pedro da União,  via  Juruaia.  Nossos agradecimentos ao  grande
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Governador  Aécio  Neves,  que  começou  todo  esse  programa  juntamente  com  o

Governador atual,  Anastasia, que hoje tem como Secretário de Obras o Deputado

Federal Carlos Melles. Agora se busca um novo programa que interligará os pontos

estratégicos  do  nosso Estado,  com mais  de  7.000km de rodovia  que chegarão a

todos os Municípios. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Fred Costa.

O  Deputado  Fred  Costa*  -  Boa  tarde  a  todos.  Cumprimento  primeiramente  o

Presidente em exercício,  Deputado José Henrique;  as Sras.  Deputadas e os  Srs.

Deputados  presentes;  as  senhoras  e  os  senhores  que  acompanham  a  reunião

ordinária de hoje, bem como os que nos acompanham por meio da TV Assembleia.

Há poucos dias, um jornal de grande circulação da cidade trouxe uma pesquisa de

intenção de votos para a sucessão municipal. Mesmo estando há 15 meses dessa

eleição, a pesquisa, para minha satisfação, não só citou o meu nome, mas também

trouxe o nosso companheiro, Deputado Estadual João Leite, com 7% das intenções

de voto. Felicito-o por isso. Da mesma forma, essa pesquisa citava a intenção de voto

para  Vereador.  Para  minha  grata  surpresa,  estava  eu  na  lista  dos  cinco  mais

indicados, mesmo tendo sido eleito Deputado Estadual recentemente. Ao meu lado,

também  fazendo  parte  dessa  pesquisa,  indicado  por  inúmeros  belo-horizontinos,

estava  o  Deputado  João Vítor  Xavier,  certamente  fazendo  justiça  ao  seu esforço

como homem público e sendo reconhecida sua importância no parlamento por parte

dos cidadãos belo-horizontinos.

Faço  esse  breve  preâmbulo  não  só  para  reconhecer  o  trabalho  dos  pares

Deputados Estaduais João Leite e João Vítor Xavier, mas, muito mais do que isso,

para convidar os presentes a uma reflexão. Essa mesma pesquisa apresentava como

a maior  preocupação do belo-horizontino e daquele que aqui  reside a mobilidade

urbana,  demonstrando  que  mais  dos  37%  dos  entrevistados  estavam

demasiadamente  insatisfeitos  com  o  transporte  público  coletivo.  Nesse  sentido

entendo que todas as formas de esforços são meros paliativos.  E aqui,  de forma

contundente, manifesto a minha indignação diante do investimento que será feito na

cidade de Belo Horizonte, criando as vias preferenciais para os ônibus. Isso, de forma
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isolada, não resolve o problema da cidade. Esse modelo, que já foi implantado na

cidade de Curitiba, mas há duas décadas, na cidade Bogotá, há aproximadamente

uma década, não pode ser o modelo utilizado na cidade Belo Horizonte e na Região

Metropolitana.  O  que  os  belo-horizontinos  esperam,  moradores  da  Região

Metropolitana, é o metrô.

Reunimos  vários  Deputados  Estaduais  signatários  -  posso afirmar  que quase a

totalidade dos 77 membros da Assembleia Legislativa, a Deputada Maria Tereza Lara,

representando  os  anseios  do  povo  de  Betim,  o  Deputado  Durval  Ângelo,

representante da cidade de Contagem, também eu -, e lançaremos hoje, às 16h, a

frente parlamentar em defesa do metrô. É inadmissível que o metrô, que iniciou a sua

construção no ano de 1981, completando, em 2011, 30 anos, tenha apenas 28,2km.

São  apenas  19  estações,  com  uma única  linha  não  conclusa,  capaz  apenas  de

atender a demanda de 5% do total da população de Belo Horizonte e Contagem.

Logo,  a consequência é a piora na qualidade de vida de todos os cidadãos. Não

interessa se ele anda de Ferrari ou utiliza o ônibus, todos têm sua qualidade de vida

prejudicada. Isso influencia na questão da segurança. Se tivéssemos um metrô de

qualidade,  certamente  as  pessoas  andariam  de  forma  mais  segura,  não  sendo

vulneráveis às atrocidades cometidas no trânsito.

Ressalto também que temos o dever de trabalhar ao encontro do desenvolvimento

sustentável. Para tanto, não existe modelo mais ecologicamente correto que o metrô.

Concederei  aparte  ao  Deputado  João  Leite,  ao  Deputado  João  Vítor  Xavier,  à

Deputada Maria Tereza Lara e aos demais  Deputados que desejarem, mas antes

gostaria  de  lembrar  que  é  necessária  e  importante  a  participação  de  todos  os

Deputados. Desejamos, num trabalho suprapartidário, unir esforços de Câmaras de

Vereadores  e  Prefeituras  dos  três  Municípios,  Deputados  Estaduais,  Congresso

Nacional, representado pelos Deputados Federais e Senadores, governo do Estado

e,  finalmente, a Presidência da República. Lamento que a minha geração e a do

Deputado João Vítor Xavier, de outros tantos presentes e que nos acompanham pela

TV  Assembleia,  infelizmente,  vem  convivendo  com  inúmeras  promessas  jamais

consolidadas em verdade. Esperamos, a partir dos esforços dessa frente parlamentar,

que já tem definida uma agenda que vai desde a visita à CBTU na próxima semana,
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passa  por  visita  a  todos  os  Prefeitos  diretamente  envolvidos,  ao  Ministro  dos

Transportes, ao Ministro das Cidades e até mesmo à Presidente Dilma, conseguir,

imbuídos do mesmo sentimento, num único esforço, promover a extensão da Linha 1

do metrô, além de garantir os investimentos da Linha 2, Pampulha-Savassi; da Linha

3, Barreiro-Região Hospitalar, e, quem sabe, chegar ao Centro de Contagem ou à

cidade de Betim.

Vejo ali o nobre amigo Deputado João Leite, que tanto admiro, abaixando a cabeça,

num riso, até sarcástico,  que se mistura a um ar de enorme tristeza  e decepção

perante as inúmeras promessas, sobretudo as do governo federal,  dizer:  “Sonho”.

Deputado João Leite, inúmeras pessoas se manifestaram por meio do Facebook e de

“e-mails” para meu gabinete. Várias delas disseram a mesma coisa: que embora V.

Exa. ache que é um sonho, devemos e temos a obrigação de lutar por ele. Espero

acordar com esse sonho se transformando em realidade, porque, antes, o metrô era

algo  que  todos  almejávamos.  Agora,  esse  meio  de  locomoção  passa  a  ser  uma

necessidade da cidade de Belo Horizonte. Quero dizer a todos que começaremos

uma enorme campanha com “outdoors”, adesivos de carro, panfletos e recolhimento

de assinaturas e os dizeres: “Eu quero metrô. Embarque nessa ideia”.

O Deputado João Leite (em aparte) - Muito obrigado, Deputado Fred Costa. V. Exa.

fez a leitura correta: a decepção é muito grande. A decepção com o governo do PT e

do  PMDB  dói  muito  porque,  nos  anos  do  governo  do  ex-Presidente  Fernando

Henrique  Cardoso,  uma  campanha  pesada  foi  feita  contra  ele.  Apesar  disso,

inaugurou nove estações de metrô em Belo Horizonte. Agora, nos oito anos ou mais

do governo do PT e do PMDB, nada foi feito.

Enquanto V. Exa. falava, lembrei-me da minha infância na Vila Oeste, pois via o

subúrbio passar. Ele ligava a Praça da Estação de Belo Horizonte a Betim; e, pelo

outro  lado,  Sabará,  Rio  Acima,  Raposos  e  Nova  Lima.  Tínhamos  um  sistema

ferroviário mais amplo que o de hoje. V. Exa. mostrou os números: 28km. O metrô de

Caracas é muito maior e foi financiado pelo BNDES.

Agora,  o  governo  do  PT  dará  R$4.000.000.000,00  para  a  rede  Carrefour,  uma

empresa francesa.  Deputado Fred Costa,  a Caixa  Econômica Federal  emprestará

R$1.000.000.000,00 a Belo Horizonte para a mobilidade. É emprestado, ou seja, Belo
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Horizonte terá de pagar esse valor.

O governo do Estado está  dando R$300.000.000,00 a fundo perdido  para  Belo

Horizonte,  a  fim  de  fazer  desapropriação  na  Avenida  Pedro  I.  Como  podemos

acreditar no governo do PT e do PMDB?

Pedi isso a V. Exa....  Lançaremos hoje o “mentirômetro”,  a mentira do PT e do

PMDB.  São  mais  de  oito  anos  de  mentira  para  Belo  Horizonte  e  Região

Metropolitana.

O Deputado Fred Costa* - Cuidado para a sua máquina estourar.

O Deputado João Leite (em aparte) - Já vi aqui sete Ministros descerem... Além

disso, vi quando o Ministro Olívio Dutra desceu de helicóptero no trecho Calafate-

Barreiro, com aquele vasto bigode gaúcho - aliás, é uma pessoa muito simpática -,

anunciando, Deputado João Vítor Xavier, o ramal Calafate-Barreiro e fazendo uma

festa.  O  “mentirômetro”  é  grande e  o  apresentaremos aqui,  hoje,  com apoio.  Na

verdade, V. Exas. verão o tamanho dele. Quero apoiar a sua iniciativa de acreditar

nessa ideia e de ajudar a colocá-la em prática, porque dessa forma ajudaremos Belo

Horizonte. A Prefeitura de Belo Horizonte faz bem, pois não dá para esperar mais o

metrô. Com o BRT, retiraremos 50% das linhas de ônibus que vão ao centro de Belo

Horizonte.

Deputado  Fred  Costa,  parabéns  pelos  números  e  pelo  reconhecimento  da

população de Belo Horizonte ao seu esforço e trabalho pela cidade.

O  Deputado  Fred  Costa*  -  Obrigado,  Deputado  João  Leite.  Antes  de  conceder

aparte  ao  Deputado  João  Vítor  Xavier,  gostaria  só  de  fazer  um  lamento.  Várias

pessoas acabaram por se manifestar. Para a minha surpresa, até os Municípios de

Juazeiro e Carari já estão com investimentos em metrô. Se formos além, veremos

que Xangai tem 420km,; Londres, 408km; Nova Iorque, 468km; e outros tantos. V.

Exa.  é  ligado ao esporte.  Se  a  Copa  do Mundo pode  nos  deixar  um verdadeiro

legado,  tem  de  ser  o  metrô,  com  o  advento  do  PAC  da  Mobilidade  e  dos

investimentos que serão feitos nas cidades-sede da Copa do Mundo.

O  Deputado  João Vítor  Xavier*  -  Deputado  Fred  Costa,  muito  obrigado.  Quero

parabenizá-lo. V. Exa. tem levantado essa bandeira desde a Câmara Municipal, onde

fomos colegas. Sou testemunha de que a sua primeira ação como Deputado foi a
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organização  dessa  frente  parlamentar  que  se  faz  muito  necessária  para  Belo

Horizonte. E por isso há até o reconhecimento nas pesquisas, como já foi citado, do

seu trabalho e da sua capacidade como homem público nessa cidade.

V. Exa. falou muito sobre sonho. Sonho é aquilo que, às vezes, temos para nós e as

nossas vontades. Deputado Fred Costa, isso tem de ser uma meta e, para atingi-la,

pode  contar  com  todos  nós,  pois  estaremos  juntos  irmanados  nessa  caminhada.

Pode ter  certeza  de  que  V.  Exa.  encontrará  nesta  Casa,  nos  seus  colegas,  nos

Deputados votados em Belo Horizonte e em todo o povo mineiro apoio para essa

causa.

Quero fazer coro com o Deputado João Leite. É lamentável o que foi feito com Belo

Horizonte. O ex-Presidente Fernando Henrique recebe muitas críticas, mas ninguém

se lembra de que ele foi o último a fazer 1km de metrô em Belo Horizonte - aliás, não

fez 1km, mas vários. Na verdade, foram várias estações inauguradas.

Portanto deixo  aqui  o nosso repúdio  por  essa atitude de abandono do governo

federal em relação ao nosso metrô, ao nosso Anel Rodoviário, à nossa BR-381 e a

tantas  outras  obras importantes  que ficaram esquecidas.  Parabéns pela  iniciativa.

Pode contar conosco.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Deputado Fred Costa, cumprimento-o

por essa iniciativa. V. Exa. apresentou a proposta do metrô de Belo Horizonte. Eu e o

Deputado  Durval  Ângelo  lhe  pedimos  acoplar  Betim  e  Contagem,  e  V.  Exa.

prontamente  acatou  a  ideia.  Só  quero  dizer  que  o  momento  é  de  esperança  e

confiança. Realmente há uma unidade só das três esferas de poder desta Casa. Já

foi apresentada ao Ministério das Cidades uma carta-convite em que o governo do

Estado  e  as  Prefeituras  de  Belo  Horizonte,  de  Betim  e  de  Contagem  fizeram  a

proposta  de  se  incluir  o  metrô  no  PAC  da  Mobilidade.  Essa  carta  está  sendo

acompanhada, e até agosto virá uma resposta. Discordo do Deputado João Leite,

meu caro amigo, quando diz que não será realidade.  Creio que o será, porque o

sonho que se sonha junto se torna realidade.

Hoje temos muita força política, e a sociedade civil está unida para termos o metrô

BH-Betim-Contagem. Portanto quero cumprimentá-lo e a todos os que estão nessa

luta, que acredito será vitoriosa.
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Hoje, às 16 horas, no Salão Nobre, haverá o lançamento da Frente Pró-Metrô BH-

Betim-Contagem. Muito obrigada.

O Deputado Fred Costa* - Obrigado, Deputada Maria Tereza Lara. Reafirmando: só

estou participando dessa frente, porque acredito muito que possamos fazer com que

esse  objetivo,  que  é  uma  necessidade  -  muito  mais  que  um  sonho  -,  seja

transformado  em  realidade.  Dessa forma,  espero  que todos,  imbuídos  de  um  só

sentimento,  trabalhando  nessa  frente  parlamentar,  consigamos  o  que  nós,  belo-

horizontinos e moradores da Região Metropolitana,  esperamos. Lembro ainda que

estamos inseridos no 3º maior conglomerado urbano do Brasil, que é também o 7º da

América,  portanto é extremamente  necessário  conseguirmos  investimentos para  o

metrô.

Agradeço ao Sr. Presidente e a todos os Deputados que vêm engrossando essa

fileira conosco.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,

público presente, mineiros e mineiras que nos acompanham pela TV Assembleia nas

diversas cidades de Minas Gerais, boa-tarde.

Inicio minha fala para dar boas notícias, ao contrário do que fazem alguns colegas

que se mostram pessimistas, que torcem por que tudo dê errado, como é o caso do

Deputado João Leite. Ele acredita que nada acontecerá em Minas Gerais no que se

refere  ao  governo  federal,  o  que  é  um  grande  equívoco.  Temos  recebido  um

tratamento  diferenciado,  especial.  Minas  Gerais  nunca  foi  tão  bem  tratada  pelo

governo  federal  como vem  sendo  tratada nos  últimos  oito  anos.  Isso  ocorreu  no

governo  do  Presidente  Lula  e  principalmente  agora  no  início  do  governo  da

Presidente  Dilma,  que  está  só  começando  e  já  anunciou  mais  de

R$20.000.000.000,00 em investimentos no Estado para os próximos quatro anos.

Deputado Elismar Prado, quero também trazer mais uma boa notícia. Essa notícia

foi  muito  esperada  pelos  Prefeitos,  pelos  Vereadores,  pela  classe  política  e,

principalmente,  pela  população  do  Norte  de  Minas  Gerais:  a  criação  de  uma

Superintendência da Caixa Econômica Federal em Montes Claros.
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Por incrível que pareça, a sede da Superintendência Norte, que atende ao Norte de

Minas, localiza-se em Belo Horizonte, e há cidades que estão a 900km daqui. Depois

de várias cobranças, muitas audiências de que participamos lá em Brasília, até com a

presença do Vice-Presidente à época, o Édilo Ricardo Valadares - eu e o Deputado

Virgílio Guimarães estivemos com ele no mês de fevereiro -, tivemos a satisfação de

receber  a boa notícia.  Recebi  hoje a ligação do Édilo  Valadares,  atual  Diretor  de

Pessoa Física da Caixa em Brasília, para nos dar a brilhante notícia, a mais esperada

pela região, de que, ainda este ano - já foi publicado e aprovado no conselho -, será

instalada,  em  Montes  Claros,  a  nossa  tão  sonhada  Superintendência  da  Caixa

Econômica Federal e também a Gidur.

Hoje um Prefeito, ao receber recursos do governo federal, tem de sair de lá e vir, às

vezes, 5, 10 ou 20 vezes em Belo Horizonte, gastando muitos recursos públicos para

conseguir  liberar  uma  verba  pública.  Com  a  criação  dessa  Superintendência  em

Montes Claros, vamos diminuir a democracia, encurtar os caminhos e fazer com que

os recursos do governo federal e da Caixa Econômica Federal cheguem rapidamente

a toda a população do Norte de Minas Gerais.

É com grande satisfação que concedo aparte ao nobre colega, Deputado Elismar

Prado.

O Deputado Elismar Prado (em aparte)* - Obrigado, Deputado Paulo Guedes, a

quem parabenizo  pelo  pronunciamento.  Aproveito  para insistir  no assunto  do  piso

salarial  nacional  da  educação.  Disse  há  pouco,  em  questão  de  ordem,  que

geralmente  o  foco  da  imprensa  é  o  transtorno  causado  pelas  manifestações,

notadamente no que se refere ao trânsito, e o prejuízo aos alunos. Sabemos que o

prejuízo  é  grande  e  ninguém  quer  a  greve,  muito  menos  os  trabalhadores  da

educação. Mas não se fala no salário  de fome dos professores: para os de nível

médio, por exemplo,  o salário  é R$360,00. Assim, temos de insistir  realmente em

dizer que o Supremo Tribunal Federal já considerou constitucional a Lei no 11.738,

que institui o piso, portanto, cabe ao governo do Estado cumpri-la. Estivemos hoje

novamente com os trabalhadores da educação, assim como com os da saúde e os do

Ipsemg,  ouvindo  suas  reivindicações.  Esperamos  que  o  governo  do  Estado  se

manifeste o mais urgentemente possível para que os professores voltem à sala de
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aula. Queremos que o governo cumpra a lei do piso salarial da educação.

Em tempo, Deputado, quero dizer que realizamos, na segunda-feira desta semana,

um debate público, por requerimento de minha iniciativa, para discutir a Lei no 11.769,

pela  qual  o  ensino  de  música  torna-se  obrigatório  na  grade  curricular  de  toda  a

educação básica - nos ensinos infantil, fundamental e médio das escolas públicas e

privadas.  Aprovamos  essa  lei  em  Brasília,  onde,  aliás,  fui  autor  da  proposição,

quando Deputado Federal. A lei foi aprovada na Comissão de Educação, da qual fui

membro titular - fui o autor do primeiro texto dessa lei; depois, o governo enviou outra

redação,  mas  participamos  de  toda  a  formulação  da  matéria,  que  conseguimos

aprovar. A lei foi sancionada em agosto de 2008, e no texto estabelecemos que os

Estados e Municípios  teriam o prazo de três  anos para implementar  o ensino de

música nas escolas.  Assim,  o prazo vence em agosto deste  ano,  mas ainda não

ouvimos do governo do Estado qualquer manifestação clara sobre os preparativos

que vem tomando para implementá-lo. Por exemplo, qual será a metodologia aplicada

para inserir o conteúdo de música no currículo das nossas escolas? Ao defender essa

lei,  Deputado Paulo  Guedes,  não pretendemos formar  músicos profissionais,  mas

utilizar a música como recurso pedagógico e formativo para trabalhar a concentração

das nossas crianças, sua sociabilidade e habilidades motoras. A ideia é ensinar pela

música, tornar o processo de ensino e aprendizagem mais prazeroso e atrativo. Por

meio  da  música,  ensinar  história,  matemática,  geografia,  etc.;  enfim,  trazer  mais

qualidade à educação. Temos conservatórios e universidades que, com cursos de

especialização em música, poderão contribuir para a formação dos professores que

vão atuar nas escolas, ministrando o conteúdo música dentro da disciplina Educação

Artística. Assim, quero agradecer a todos os convidados e demais participantes do

nosso debate e aos alunos do Colégio Loyola, que aqui fizeram uma apresentação

musical extraordinária. O Colégio Loyola, que tem o ensino de música em sua grade

curricular, é uma escola particular, mas queremos que a música seja levada a todas

as escolas públicas. Espero que essa não seja mais uma lei para a qual o governo vá

virar as costas, descumprindo-a. Queremos que ele cumpra as Leis nos 11.738, do

piso, e 11.769, do ensino de música nas escolas.

Finalizando,  o Deputado João Leite referiu-se aqui  ao  “mentirômetro”,  que deve
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valer para todos.

Na verdade, temos de nos lembrar que o governo anterior do Estado prometeu o

terceiro maior  salário  e o  auxílio-periculosidade à Polícia  Civil,  que aliás  está  em

greve  também.  Importante  ressaltar  que  o  auxílio-periculosidade  consta  na

Constituição do Estado, mas o governo não cumpre a lei.

Temos  uma  série  de  promessas  do  governo  do  Estado  e,  por  essa  razão,

esperamos que essa máquina, o “mentirômetro”, possa registrar todas as mentiras

ditas pelo governo do Estado. Que o governo cumpra a sua palavra em todos os

sentidos e pague a lei do piso, pois os professores não suportam o salário de fome e

de miséria que têm. Espero que os professores sejam realmente respeitados para

que, como já disse, não aconteça um verdadeiro “apagão” escolar. Daqui a pouco

ninguém  mais  seguirá  a  carreira  do  magistério,  porque  já  falta  professor  de

Matemática, de Física e de Química. Precisamos urgentemente recuperar a dignidade

dos trabalhadores da  educação cumprindo o que diz a lei,  pagando o piso como

vencimento básico e não como subsídio, que, na verdade, é uma enganação e acaba

prejudicando a carreira do magistério. Muito obrigado, Deputado.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado Paulo Guedes, serei rápido.

Em  consonância  com  V.  Exa.,  apenas  gostaria  de  dar  alguns  dados  importantes

também do Brasil. Na verdade, parece-me que vivemos em dois países diferentes;

porém podemos afirmar que o Brasil evoluiu e continua evoluindo muito. Nosso país

evoluiu com o Presidente Lula e, agora, com a Presidenta Dilma, em muitos pontos.

Não sei se ontem V. Exa. prestou atenção em um dado mencionado aqui: o Brasil foi,

dos países do mundo, o que cresceu e dividiu renda. Ou seja, foi o único dos países

grandes em desenvolvimento que cresceu dividindo renda. Esse é o grande pulo do

gato  do  Presidente  Lula  e  da  Presidenta  Dilma.  Mas,  não  contentes  com  isso,

queremos sempre mais, não é mesmo, Deputado Paulo Guedes?

A  Presidenta  Dilma  anunciou  agora  o  programa  “Brasil  sem  Miséria”  para

16.200.000 pessoas que vivem com menos de R$70,00 por mês. Trata-se de uma

expansão do programa que ajudará muito o Norte de Minas e o Nordeste brasileiro.

Os dados desse programa realmente nos entusiasmam, e o MEC anunciou também

agora 92 mil bolsas de estudo em instituições privadas relativas ao ProUni, o maior
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programa mundial de acesso às universidades para pobres e para quem estuda em

escolas públicas.

Em contraposição, para inaugurar o “mentirômetro” do Deputado João Leite, o dado

que temos é que Minas Gerais está em 27º lugar, com um salário-base de R$369,89.

Vejam o “mentirômetro” do governo do Estado, que fala que paga aos professores um

salário digno, mas é o 27º, como foi já mostrado pelo Sind-UTE e pelos professores.

Sem dúvida alguma, R$369,89 é o pior salário do Brasil. Esse é o “mentirômetro” que

faz Anastasia e fez Aécio Neves. Um abraço.

O  Deputado  Paulo  Guedes*  -  Deputado  Rogério  Correia,  para  completar  o

“mentirômetro”, e como disse também o Deputado Elismar Prado, é uma vergonha

muitos  professores  terem  um  piso  salarial  ainda  de  R$369,89.  Do  jeito  que  vai,

Deputado, o Bolsa Família  será maior do que o piso salarial  dos professores em

Minas Gerais. Já está quase passando.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputado Paulo Guedes, é uma honra

aparteá-lo.  Quando V. Exa. comemora que a CEF está inaugurando uma agência,

gostaria  que  lembrasse  também  à  CEF  e  ao  Banco  do  Brasil  que  mais  de  300

Municípios  em Minas  Gerais  não  têm  agência  da  CEF nem do Banco do Brasil.

Precisamos efetivamente despertá-los para o fato de que esses Municípios mineiros

não foram ainda lembrados por eles.

No que se refere aos apartes feitos a V. Exa., gostaríamos de lhe dizer com muita

certeza e segurança, não só a esta Casa, mas também a todo o povo que nos assiste

pela TV Assembleia, que o piso nacional é de R$1.187,00 para uma jornada de até 40

horas. Se ela for inferior a 40 horas, por lei, é permitido o piso inferior a R$1.187,00.

Não  sou  eu  quem  está  falando,  é  a  lei  federal.  O  piso  em  Minas  Gerais  é  de

R$1.122,00 para uma jornada de 30 horas: 24 horas na escola e 6 horas em casa. E

o piso para 24 horas é de R$730,00. Desafio a Oposição e aqueles Deputados que

disseram aqui que o piso em Minas é de R$360,00 a trazerem prova documental

nesse sentido.

Deputado Bosco, não existe. V. Exa., que é Presidente da Comissão de Educação

nesta Casa, sabe que não existe em Minas Gerais esse piso de R$360,00. Isso é

demagogia.  Na  verdade,  o  Deputado  João  Leite  tem  razão:  isso  é  mentira.  As
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professoras de Minas sabem que não existe esse piso de R$360,00 em Minas Gerais.

O menor é de R$730,00 para uma jornada de 24 horas. E mais: o Supremo Tribunal

Federal, ao examinar essa questão, proferiu um acórdão que ainda não foi publicado,

e acórdão que não é publicado não produz efeito jurídico. A publicação é exatamente

para o conhecimento de todos e para produzir efeito jurídico. E o próprio acórdão,

cujo  conteúdo  já  conhecemos,  fala  em  jornada  de  40  horas.  Muito  obrigado,

Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Agradeço, Deputado Bonifácio Mourão. No que se

refere ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal, concordamos realmente que

eles precisam chegar mais perto dos Municípios onde não há agência.

Temos uma boa notícia: o Banco do Brasil acabou de adquirir o Banco Postal, que

era dos Correios em parceria com o Bradesco. Portanto, o Banco do Brasil estará

presente em todos os Municípios do Brasil e, então, de Minas, por meio do Banco

Postal.

No que se refere  ao  piso salarial,  quero discordar.  Não são só os  professores,

temos várias categorias em Minas Gerais recebendo menos de um salário mínimo: os

serventes de escolas, o pessoal da segurança pública que trabalha nas secretarias,

muitos da saúde, tanto é que o Estado está parado. A segurança pública está parada,

e a saúde está parando. Faltam médicos, falta tudo nos hospitais do interior.

Então,  o  Governador,  que  está  viajando  para  a  Europa,  deveria  chegar  e  se

posicionar com relação ao piso salarial dos professores. Tenho vários contracheques.

Trarei  depois  para  mostrar  ao  companheiro  Bonifácio  Mourão.  Era  bom  que  o

Governador chegasse e tomasse as providências. Ele deveria se preocupar menos

com 2014, com a campanha do Aécio.

Deputada Liza Prado, o Governador nomeou um ex-Senador do Amapá, Papaléo

Paes, se não me engano, para ser Conselheiro da Gasmig, recebendo R$8.000,00

por reunião. Ao invés de Papaléo no Amapá, ele está papando é o dinheiro do povo

de Minas. Isso é um absurdo. Não podemos aceitar.

O ex-Prefeito de Cuiabá, Wilson Santos, está recebendo R$10.000,00 por reunião

para  ser  Conselheiro  de  uma  empresa  concessionária  da  Cemig.  Então,  o

Governador precisa chegar a Minas Gerais e tomar providência.
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Para finalizar, o governo precisa se preocupar com essas questões, esquecer um

pouco a pauta de 2014 e a campanha do Aécio,  que estão muito longe ainda,  e

concentrar-se  em  administrar  a  cidade  e  resolver  os  problemas  da  saúde  e  da

educação,  para  que o  Estado volte  a  funcionar,  porque infelizmente  o Estado de

Minas está parado; nada está funcionando.

É preciso também preocupar-se com a questão da segurança pública, não apenas

na  Capital,  mas  também  no  interior.  Nas  cidades  do  interior,  faltam  policiais,

Delegados; falta Defensor Público nas comarcas, Promotor, Juiz,  falta tudo. Então,

precisamos tomar providência para que realmente o Estado de Minas Gerais volte a

funcionar  nas  questões  de  que  a  população  mais  precisa,  saúde,  educação  e

segurança. Precisamos esquecer essa pauta de 2014, que infelizmente tomou conta

da Assembleia, liderada pelos Líderes do Governo na Casa, que insistem em trazê-la

para cá, insistem em usar esta tribuna para propagar a candidatura de Aécio. O ano

de 2014 está muito longe. Vamos nos preocupar em governar Minas e resolver os

problemas da saúde, da educação e dos nossos professores, que lutam pelo piso

salarial profissional. O piso salarial da educação de Minas Gerais é o pior de todos os

Estados do País, está em 27º lugar.

* - 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.

Questão de Ordem

O Deputado Carlos Mosconi - Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria apenas de fazer

constar nos anais da nossa Casa as manifestações da Presidente Dilma Rousseff

relativas ao aniversário do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, elogiando-o e
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considerando-o um grande ex-Presidente deste país, um grande homem público e

que  teria  feito,  segundo  ela,  um  grande  governo.  Do  ponto  de  vista  econômico,

saneou as finanças do Brasil, governou o País com dignidade, honradez e absoluta

honestidade,  passando,  de  forma  pacífica,  democrática,  com  muita  altivez  e

civilidade,  o  governo  ao  seu  opositor,  Lula.  Aliás,  montando  lá  um  esquema  de

governo  de transição,  como nunca havia  existido  no  Brasil.  Ela  teceu,  meu caro

Presidente, os maiores e melhores elogios ao ex-Presidente Fernando Henrique, de

forma absolutamente correta e civilizada. Faço questão de falar isso, Sr. Presidente,

porque a Oposição aqui, em Minas Gerais, e a Situação, muitas vezes, em Brasília,

teimam em dizer que o ex-Presidente Fernando Henrique teria deixado uma herança

maldita  para  o  Presidente  Lula.  As  palavras  muito  corretas,  muito  civilizadas  da

Presidente Dilma Rousseff derrubam essa mentira gigantesca que vinha sendo dita

no  Brasil,  há  muitos  anos,  a  respeito  da  herança  que  o  ex-Presidente  Fernando

Henrique deixou ao seu sucessor Lula. Quero também, Sr. Presidente, fazer menção

ao  falecimento,  nesses  últimos  dias,  do  ex-Ministro  Paulo  Renato  de  Souza,  ex-

Ministro  da  Educação.  O  Senador  Cristovam  Buarque,  ex-membro  do  PT,  ex-

Governador do Distrito Federal pelo PT, considerou que o Bolsa-Escola foi instituído

em nosso país graças a uma ação do ex-Ministro Paulo Renato. Ele teve a coragem

de dizer que quem trouxe para o Brasil, quem instituiu em nosso país o Bolsa-Escola

foi  o  ex-Ministro  Paulo  Renato.  O  Senador  Cristovam Buarque contou como isso

aconteceu. O José Roberto Magalhães Teixeira, ex-Prefeito de Campinas, conhecido

na cidade como Grama - nascido em minha cidade natal, Andradas, meu conterrâneo,

com muita honra e orgulho para mim -, foi o primeiro Prefeito a instituir no Brasil o

Bolsa-Escola. O Senador Eduardo Suplicy, que também não nega isso, achou tão

bonito e tão viável o projeto Bolsa-Escola que o levou para Brasília, a fim de que o

então Governador de Brasília, Senador Cristovam Buarque, aplicasse lá, no Distrito

Federal, o que foi feito. Em seguida, veio o governo Lula e aplicou o Bolsa-Escola. O

pessoal do governo do Lula teme em dizer que foi criação dele, mas não foi. Agora

ficou muito claro, para o país inteiro, qual é a real história desse grande projeto para o

País que o José Roberto Magalhães Teixeira,  Prefeito  de Campinas, e o Ministro

Paulo Renato instituíram no Brasil. Muito obrigado, Sr. Presidente.
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DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência,  no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIX do art.  82 do

Regimento  Interno,  designa  os  membros  das  Comissões  Permanentes  que

participarão  das  reuniões  conjuntas  previstas  no  §  1º  do  art.  204  do  Regimento

Interno, destinadas à apreciação dos projetos de que trata a Subseção II da Seção IV

do Capítulo  I  do  Título VII  do Diploma Procedimental,  as  quais  reger-se-ão pelas

normas complementares constantes desta decisão.

Pela  Comissão  de  Administração  Pública:  Deputados  Gustavo  Corrêa  (Bloco

Transparência  e  Resultado)  e  Délio  Malheiros  (Bloco  Parlamentar  Social);  pela

Comissão  de  Assuntos  Municipais:  Deputados  Almir  Paraca  (Bloco  Minas  sem

Censura) e Pompílio Canavez (Bloco Minas sem Censura); pela Comissão de Justiça:

Deputados  Sebastião  Costa  (Bloco  Transparência  e  Resultado)  e  Bruno  Siqueira

(Bloco  Minas  sem Censura);  pela  Comissão  de  Cultura:  Deputado  Elismar  Prado

(Bloco  Minas  sem  Censura)  e  Deputada  Luzia  Ferreira  (Bloco  Transparência  e

Resultado);  pela  Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência:

Deputados Doutor Wilson Batista (Bloco Parlamentar Social) e Sargento Rodrigues

(PDT); pela Comissão de Defesa do Consumidor: Deputado Délio Malheiros (Bloco

Parlamentar  Social)  e  Deputada  Liza  Prado  (Bloco  Parlamentar  Social);  pela

Comissão  de  Direitos  Humanos:  Deputados  Durval  Ângelo  (Bloco  Minas  sem

Censura) e Paulo Lamac (Bloco Minas sem Censura); pela Comissão de Educação:

Deputados Bosco (Bloco Transparência e Resultado) e Dalmo Ribeiro Silva (Bloco

Transparência e Resultado); pela Comissão de Esporte: Deputados Marques Abreu

(Bloco Transparência e Resultado) e Tadeu Martins Leite (Bloco Minas sem Censura);

pela Comissão de Meio Ambiente: Deputados Célio Moreira (Bloco Transparência e

Resultado) e Duarte Bechir (Bloco Parlamentar Social); pela Comissão de Minas e

Energia: Deputados Sávio Souza Cruz (Bloco Minas sem Censura) e Tiago Ulisses

(Bloco Parlamentar Social); pela Comissão de Participação Popular: Deputados André

Quintão (Bloco Minas sem Censura) e Fred Costa (Bloco Transparência e Resultado);

pela Comissão de Política Agropecuária: Deputados Antônio Carlos Arantes (Bloco

Parlamentar  Social)  e  Fabiano  Tolentino  (Bloco  Transparência  e  Resultado);  pela

Comissão de Saúde: Deputados Carlos Mosconi (Bloco Transparência e Resultado) e
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Hely Tarqüínio  (Bloco  Parlamentar  Social);  pela  Comissão de  Segurança  Pública:

Deputado João Leite (Bloco Transparência e Resultado) e Deputada Maria Tereza

Lara (Bloco Minas sem Censura); pela Comissão do Trabalho: Deputada Rosângela

Reis  (Bloco  Parlamentar  Social)  e  Deputado  Luiz  Carlos  Miranda  (PDT);  pela

Comissão de Transporte: Deputados Adalclever Lopes (Bloco Minas sem Censura) e

Celinho  do  Sinttrocel  (Bloco  Minas  sem  Censura);  pela  Comissão  de  Turismo:

Deputados  Tenente  Lúcio  (PDT)  e  Dalmo  Ribeiro  Silva  (Bloco  Transparência  e

Resultado);  pela Comissão de Fiscalização Financeira: Deputados Zé Maia (Bloco

Transparência e Resultado), Doutor Viana (Bloco Transparência e Resultado), Romel

Anísio  (Bloco  Parlamentar  Social),  João  Vítor  Xavier  (Bloco  Transparência  e

Resultado), Antônio Júlio (Bloco Minas sem Censura), Ulysses Gomes (Bloco Minas

sem Censura) e Gustavo Valadares (Bloco Transparência e Resultado).

Normas complementares para a reunião conjunta a que se refere o § 1º do art. 204

do Regimento Interno:

1.  Os  membros  designados  nesta  Decisão  poderão  participar  da  discussão  e

votação do parecer na Comissão de Fiscalização Financeira, com direito a voz e voto.

2. Os membros referidos no item 1 terão direito a voto na Comissão de Fiscalização

Financeira,  relativamente  apenas  às  matérias  abrangidas  pela  competência  das

comissões por eles representadas.

3.  Na ausência  de  um dos  membros  relacionados  no item  anterior,  o  Líder  de

Bancada poderá indicar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira um

substituto.

4. A Comissão de Fiscalização Financeira poderá reunir-se com representantes ou

grupos de representantes das comissões, a fim de discutir os projetos a que se refere

esta decisão.

5. O quórum para a abertura dos trabalhos e para deliberação será o da maioria dos

membros da Comissão de Fiscalização Financeira.

6. A designação do Relator será feita pelo Presidente da Comissão de Fiscalização

Financeira 24 horas após o término do prazo de apresentação de emendas.

7.  As emendas serão entregues na Gerência-Geral  de  Apoio às  Comissões,  no

prazo regimental.
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Mesa da Assembleia, 29 de junho de 2011.

José Henrique, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial

para  Emitir  Parecer  sobre  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  23/2011,  do

Deputado  Sargento  Rodrigues  e  outros,  que  acrescenta  o  §  3º  ao  art.  13  da

Constituição do Estado. Pelo Bloco Transparência e Resultado: efetivos - Deputados

Zé Maia e Sebastião Costa; suplentes - Deputados Gustavo Corrêa e Carlos Mosconi;

pelo Bloco Minas sem Censura: efetivos - Deputados Ulysses Gomes e Almir Paraca;

suplentes - Deputados Bruno Siqueira e Vanderlei Miranda; pelo Bloco Parlamentar

Social:  efetivo  -  Deputado  Duilio  de  Castro;  suplente  -  Deputado  Duarte  Bechir.

Designo. Às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 24/2011, do Deputado Célio Moreira e

outros, que dá nova redação ao "caput" do art. 13 da Constituição do Estado. Pelo

Bloco Transparência e Resultado: efetivos - Deputados Sebastião Costa e Rômulo

Viegas; suplentes - Deputados Neider Moreira e Gustavo Corrêa; pelo Bloco Minas

sem Censura: efetivo - Deputado Adalclever Lopes; suplente - Deputado Vanderlei

Miranda; pelo Bloco Parlamentar Social: efetivo - Deputado Délio Malheiros; suplente

-  Deputada  Rosângela  Reis;  pelo  PDT:  efetivo  -  Deputado  Sargento  Rodrigues;

suplente - Deputado Luiz Carlos Miranda. Designo. Às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 25/2011, do Deputado André Quintão

e outros, que acrescenta o inciso XII ao art. 2º da Constituição do Estado. Pelo Bloco

Transparência  e  Resultado:  efetivos  -  Deputados  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Luiz

Henrique; suplentes - Deputada Ana Maria Resende e Deputado João Vítor Xavier;

pelo Bloco Minas sem Censura: efetivos - Deputados Adelmo Carneiro Leão e Paulo

Lamac;  suplentes  -  Deputados  Antônio  Júlio  e  Pompilio  Canavez;  pelo  Bloco

Parlamentar Social: efetivo - Deputada Rosângela Reis; suplente - Deputado Rômulo

Veneroso. Designo. Às Comissões.

Comunicação da Presidência
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A Presidência  informa ao Plenário  que foi  recebido  e  aprovado,  nos  termos  da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, o Requerimento nº 1.133/2011, da Comissão

de Segurança Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação apresentada

nesta reunião pela Comissão de Transporte - aprovação, na 10ª Reunião Ordinária,

em 28/6/2011, do Projeto de Lei nº 914/2011, do Deputado Gustavo Corrêa, e dos

Requerimentos nºs 874/2011, do Deputado Duarte Bechir, 909, 910, 940 e 941/2011,

do  Deputado  Carlin  Moura,  921/2011,  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  929  e

930/2011, da Deputada Rosângela Reis, 947/2011, do Deputado Duilio de Castro,

991/2011,  do  Deputado  Fabiano Tolentino,  993/2011,  do  Deputado  Dalmo Ribeiro

Silva, e 994/2011, da Deputada Liza Prado (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 Fred Costa (4) em

que solicita a retirada de tramitação dos Projetos de Lei nºs 258, 336, 350 e 352/2011,

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

809/2011 (Arquivem-se os  projetos.);  e,  nos termos  do inciso XXI  do  art.  232 do

Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Sargento Rodrigues e outros em

que  solicitam  a  convocação  de  reunião  especial  para  homenagear  o  Centro

Universitário UNA pelos 50 anos de sua fundação, Vanderlei Miranda e outros em que

solicitam a convocação de reunião especial para homenagear o Corpo de Bombeiros

Militar  de Minas Gerais  pelos  100 anos de sua fundação,  e Vanderlei  Miranda e

Gustavo Perrella e outros em que solicitam a convocação de reunião especial para

homenagear o Cruzeiro Esporte Clube pelos 90 anos de sua fundação.

Discussão e Votação de Pareceres

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

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 540, 541, 542, 594 e

667/2011 (À sanção.).

Questão de Ordem

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, são duas questões de ordem. A



97
____________________________________________________________________________

primeira delas é sobre o requerimento que acabou de ser aprovado, entre outros,

sobre a homenagem ao Cruzeiro Esporte Clube, de minha autoria e de autoria do

Deputado  Gustavo  Perrella  e  demais  companheiros  desta  Casa.  Essa  reunião

acontecerá na próxima segunda-feira, no Plenário desta Casa, e tem como objetivo

homenagear o Cruzeiro Esporte Clube pelos seus 90 anos. Hoje tive o privilégio de

assinar requerimento que homenageia o América Futebol Clube pelos seus 100 anos.

São dois clubes, entre outros, de grande representatividade no nosso Estado e no

País. Portanto, creio eu que é justa a homenagem que prestaremos ao Cruzeiro na

próxima  segunda-feira.  A  segunda  questão  de  ordem,  Sr.  Presidente,  é  que,

verificando de plano que não há número de Deputados suficientes para a 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 especial

de  amanhã,  dia  30,  às  20 horas,  nos termos do edital  de  convocação,  e para a

ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem

do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE JÚNIA GUIMARÃES MOURÃO CIOFFI PARA

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, EM 8/6/2011

Às 9h16min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Doutor Viana e Doutor Wilson Batista, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião

e esclarece 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.  O  Presidente  determina  a  distribuição  das  cédulas  de  votação,

devidamente  rubricadas,  e  convida  o  Deputado  Doutor  Viana  para  atuar  como

escrutinador.  Realizada  a  apuração  dos  votos,  são  eleitos  para  Presidente  o

Deputado Doutor Wilson Batista e para Vice-Presidente o Deputado Carlos Mosconi.
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O  Deputado  Carlos  Mosconi  declara  empossado  o  Presidente,  Deputado  Doutor

Wilson Batista, a quem passa a direção dos trabalhos.  Este, por sua vez, declara

empossado o Deputado Carlos  Mosconi  como Vice -  Presidente,  que agradece a

confiança  nele  depositada  e  designa  o  Deputado  Doutor  Viana  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, 28 de junho de 2011.

Doutor  Wilson  Batista,  Presidente  -  Carlos  Mosconi  -  Doutor  Viana  -  Adelmo

Carneiro Leão - Luiz Carlos Miranda.

ATA DA 3ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO E DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/6/2011

Às 9h30min, comparecem no Cine Teatro Municipal Fábio Andrade de Oliveira os

Deputados Tenente Lúcio, Dalmo Ribeiro Silva,  Rômulo Viegas e Ulysses Gomes,

membros  da  Comissão  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e  Cooperativismo;  os

Deputados  Adelmo  Carneiro  Leão,  Dalmo  Ribeiro  Silva  (substituindo  o  Deputado

Marques Abreu, por indicação da Liderança do BTR) e Tenente Lúcio (substituindo o

Deputado  Gustavo  Perrella,  por  indicação  da  Liderança  do  PDT),  membros  da

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. 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  debater  assuntos

relativos à Copa do Mundo de 2014. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários

da reunião para ouvir os Srs. Eder Sá Alves Campos, Gerente Adjunto do Projeto

Estruturador da Copa do Mundo, representando o Sr. Sérgio Alair Barroso, Secretário

de Estado Extraordinário da Copa do Mundo; Jussara Maria Rocha, Superintendente

de Política do Turismo, representando o Sr.  Agostinho Patrus Filho,  Secretário  de

Estado de Turismo; Luiz Carlos Bergamin, Prefeito Municipal de Extrema; Sebastião

Roberto  de  Cunto,  Vice-Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Extrema;  Deputado

Federal Odair Cunha; Omar de Castro Ribeiro Júnior, Diretor Superintendente da Auto
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Pista Fernão Dias; Ten.- Cel. Sérgio Henrique S. Fernandes, representando Cel. PM

Robson Campos Alves Ferreira,  Comandante da 17ª  Região da Polícia Militar  em

Pouso Alegre; João Euzébio Cruz, Delegado Regional de Pouso Alegre; João Deom

Pereira, Diretor Superintendente da Caixa Econômica Federal de Poços de Caldas;

Paulo  César  Marcondes  Pedrosa,  Presidente  da  Federação  de  Hotéis  e  Turismo;

Paulo  Fernando  Rodrigues  Lopes,  da  Copasa  -  MG;  Arlindo  Napolitano,  Vice-

Presidente  da  Rede  Bragantina;  Pedro  Antônio  Fabiano,  do  Hotel  Fazenda  das

Amoreiras; Gustavo Arrais, Presidente do Circuito de Turismo Serra Verdes, que são

convidados a tomar assento à mesa. O Presidente autor do requerimento que deu

origem à audiência, tece as suas considerações iniciais. A seguir, passa a palavra aos

deputados  membros  das  Comissões  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e

Cooperativismo e de Esporte, Lazer e Juventude, também autores do requerimento

que deu origem ao debate, para 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  nas  notas  taquigráficas.  Cumprida  a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos

convidados, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos desta reunião.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2011.

Tadeu Martins Leite, Presidente - Pompilio Canavez.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/6/2011

Às 9h44min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Hely Tarqüínio,  Doutor  Wilson Batista  e  Neider  Moreira,  membros  da  supracitada

Comissão.  Está  presente,  também,  a  Deputada  Luzia  Ferreira.  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

obter informações sobre o processo de validação técnica e metodologia utilizada para

a implantação do primeiro banco público de tecidos biológicos da América Latina,

desenvolvido  pelo  Centro  de  Tecidos Biológicos  -  Cetebio.  O  Presidente  acusa o
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recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  462/2011  (Deputado  Hely  Tarqüínio);  797/2011

(Deputado Doutor Wilson Batista); 935/2011 (Deputado Adelmo Carneiro Leão); 809 e

838/2011 (Deputado Neider Moreira), todos em 1º turno. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras Anna Bárbara de Freitas Carneiro

Proietti,  Assessora  de  Projetos  Internacionais  e  Pesquisadora  da  Hemominas,

representando  a  Sra.  Júnia  Guimarães  Mourão  Cioffi,  Presidente  da  Fundação

Hemominas;  Flávia  Marques  de  Mello,  Bióloga  e  Pesquisadora  da  Hemominas;

Luciana de Oliveira Andrade, professora do Departamento de Morfologia da UFMG,

representando o Sr. Tomaz Aroldo da Mota Santos, Diretor do Instituto de Ciências

Biológicas  da  UFMG; e os  Srs.  Alexandre Vertelo,  Coordenador  Administrativo  do

Centro  de  Tecidos Biológicos;  e Igor  Noronha,  membro do Conselho Regional  de

Biologia de Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência

concede a palavra à Deputada Luzia Ferreira, autora do requerimento que deu origem

ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos

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

discussão,  conforme  consta  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 relatório da audiência pública ocorrida

em 25/5/2011, cujo objetivo foi debater os aspectos relacionados com a captação de

órgãos para transplantes e assuntos correlatos; e requerimentos dos Deputados Fred

Costa, Carlos Mosconi e Doutor Wilson Batista em que solicitam seja enviado ofício

ao Ministério da Saúde para obter um posicionamento acerca da utilização da vacina

contra a leishmaniose visceral para controle da doença, especificamente em relação

aos estudos de fase III  apresentados ao Ministério  no 1º  semestre de 2010;  Liza

Prado em que solicita seja realizada reunião de audiência pública conjunta com a

Comissão  de  Assuntos  Municipais  e  Regionalização  para  discutir  assuntos

relacionados com o uso de telefone celular, em face do alerta feito por cientistas de

mais  de  14  países  especialistas  em  câncer  da  OMS  sobre  a  conclusão  a  que

chegaram. São recebidos pela Presidência, para serem votados em reunião posterior,
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requerimentos da Deputada Luzia Ferreira e dos Deputados Carlos Mosconi e Neider

Moreira  em  que  solicitam  seja  enviado  ofício  ao  Sr.  Dirceu  Raposo  de  Mello,

Presidente  da  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  –  Anvisa  -,  solicitando

celeridade  no  processo  de  liberação  do  equipamento  ACP  215,  utilizado  para

glicerolização  e  deglicerolização  de  concentrado  de  hemácias,  fabricado  pela

empresa Haemonetics e importado pela CEI, para implantação no Banco de Sangues

Raros do  Centro de  Tecidos Biológicos de Minas Gerais  – Cetebio -;  Luiz Carlos

Miranda  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  conjunta  com  a  Comissão  de

Segurança Pública no Município de Ipatinga para debater, em audiência pública, o

avanço  das  drogas  nas  regiões  do  Vale  do  Aço  e  Vale  do  Rio  Doce  e  buscar

alternativas de prevenção; Adelmo Carneiro Leão em que solicita sejam realizadas

reuniões para debater,  em audiência pública, as condições salariais e de trabalho

vigentes, bem como o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos servidores públicos

estaduais do setor de saúde; e a gravíssima denúncia apresentada pela TV Record

no Programa Balanço Geral de 13/6/2011 sobre as ambulâncias do Samu paradas

nos pátios  da Secretaria  de Estado de Saúde e da Prefeitura de  Belo Horizonte.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2011.

Carlos Mosconi, Presidente - Hely Tarqüínio.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 15/6/2011

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tadeu Martins

Leite,  Celinho  do  Sinttrocel  e  Duarte  Bechir,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental,  o Presidente,  Deputado Tadeu Martins Leite,  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 discutir  e votar
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proposições da Comissão e comunica o recebimento de correspondência publicada

no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: dos Srs. Eli Murilo

Araújo,  Gerente  de Operação da Novelis  do Brasil  Ltda..  (04/06/2011),  e Geraldo

Anatólio  da  Silva,  Presidente  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  nas  empresas  de

Locação do Estado de Minas Gerais – Sintral-MG (4/6/2011). O Presidente acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 756/2011, em 1º turno, (Deputado Tadeu Martins Leite);

1.496  e  1.479/2011,  em  turno  único  (Deputado  Luiz  Carlos  Miranda);  1.466  e

983/2011, em turno único (Deputado Tadeu Martins Leite); 1.308, 1.446 e 301/2011,

em  turno  único  (Deputado  Pompílio  Canavez).  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  Projeto de  Lei  nº  657/2011(relator:  Deputado Duarte

Bechir,  em  virtude  de  redistribuição),  que  recebeu  parecer  pela  rejeição;  e  pela

aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 182/2011(relator: Deputado Celinho

do  Sinttrocel,  em  virtude  de  redistribuição)  na  forma do  Substitutivo  nº  2  e  pela

rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça; 199/2011(relator:

Deputado Duarte Bechir, em virtude de redistribuição) na forma do Substitutivo nº 2;

353/2011(relator: Deputado Duarte Bechir, em virtude de redistribuição) na forma do

Substitutivo  nº  1;  786/2011(relator:  Deputado  Tadeu  Martins  Leite)  na  forma  do

Substitutivo nº 2, e pela rejeição 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. Após discussão

e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei

nºs 301, 983, 1.446 com a Emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, 1.466

com a Emenda nº 1, 1.479 e 1.496/2011, que receberam parecer por sua aprovação.

Submetido  a  votação  é  aprovado  o  Requerimentos  nº  798/2011.  Submetidos  a

discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação

Final  dos Projetos  de Lei  nºs 205, 631,747, 748, 750,  770,  830,  870 e 887/2011.

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,
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são aprovados requerimentos dos Deputados Celinho do Sinttrocel  (9)  solicitando

sejam encaminhados ao Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig pedidos

de cópia do relatório das condições atuais e de manutenção das PCH (Pequenas

Centrais Hidrelétricas) existentes na área da unidade da empresa Novelis Ltda., em

Ouro Preto; de todos os contratos firmados entre a Cemig e a empresa Novelis do

Brasil Ltda.; do relatório da quantidade de energia da Cemig consumida mensalmente

pela unidade da empresa Novelis no Município de Ouro Preto nos últimos 20 anos; do

relatório do valor cobrado pela Cemig no fornecimento de energia para a unidade da

empresa Novelis em Ouro Preto nos últimos 20 anos; seja encaminhado a Fundação

Estadual  de  Meio  Ambiente  -  Feam  -  pedido  de  cópias  dos  últimos  relatórios  e

estudos acerca dos impactos ambientais causados pelo funcionamento da empresa;

do passivo  ambiental  da  empresa Novelis  Brasil  Ltda.,  em Ouro  Preto,  criado ao

longo  de  sua  cinquentenária  existência;  do  estado  atual  de  conservação  e

manutenção das barragens de rejeitos hoje existentes, bem como o grau de risco de

cada uma delas; da poluição e qualidade do ar, da água e do solo no entorno da

unidade;  e  caso  algum  dos  relatórios  não  tenha  sido  executado,  que  seja

providenciado em caráter emergencial; sejam solicitados ao Prefeito de Ouro Preto,

Ângelo Osvaldo, relatórios do impacto social e econômico de um possível fechamento

da unidade da Novelis nesse Município, e de possíveis dívidas que a empresa tenha

com erário  público  e  com a  cidade;  seja  encaminhado ao Sr.  Leonardo Maurício

Colombini Lima, Secretário de Estado de Fazenda, pedido de informações sobre os

relatórios das receitas diretas e indiretas que a unidade da empresa Novelis de Ouro

Preto gera para o Estado; de incentivos dados pelo Estado, caso existam, à empresa

Novelis  e de dívidas,  caso existam, da  empresa Novelis  com o Estado de Minas

Gerais;  seja solicitada à empresa Novelis  Brasil  Ltda..,  em Ouro Preto, pedido de

informações sobre sua permanência no local e seu plano de investimentos, tanto em

suas estruturas como em mão de obra; seja encaminhado ao Sr. Luciano Coutinho,

Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, pedido de

cópia  dos  contratos  e acordos selados entre  a instituição financeira  e  a empresa

Novelis do Brasil Ltda. e relatório dos investimentos e empréstimos que o BNDES

tenha contratado com a referida empresa; seja encaminhado a Sra. Renata Vilhena,
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Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de cópia de estudo sobre os

impactos na economia mineira e na região de Ouro Preto caso a unidade da empresa

Novelis, instalada naquele Município, seja fechada. Caso o estudo ainda não tenha

sido feito, solicita-se a sua realização em caráter emergencial; seja encaminhado ao

Presidente  do  BDMG  pedido  de  cópia  dos  contratos  e  acordos  selados  entre  a

instituição  financeira  e  a  empresa  Novélis  Ltda.  e  relatório  dos  investimentos  e

empréstimos que o BDMG tenha contratado com a referida empresa; seja realizada

reunião de audiência pública para comemorar o Dia do Operador de Telemarketing e

debater as condições de trabalho da categoria; Durval Ângelo em que solicita seja

realizada visita conjunta da Comissão com as de Direitos Humanos e Turismo, às

dependências da Indústria de Material Bélico - Imbel, na unidade de Itajubá; André

Quintão em que solicita seja realizada reunião de audiência pública conjunta com as

Comissões de Trabalho, da Previdência e da Ação Social, Participação Popular de

Turismo, Indústria,  Comércio e Cooperativismo e Esporte, Laser e Juventude para

debater  os  impactos  sociais  da  Copa  de  2014  e  a  elaboração  de  um  plano  de

sustentabilidade social  para o evento;  Adelmo Carneiro Leão em que solicita  seja

realizada reunião de audiência pública para discutir  a capacitação profissional dos

trabalhadores durante o período de recebimento do benefício do seguro-desemprego;

Luzia  Ferreira  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para

discutir a possibilidade de instalação de um polo industrial para confecção de bolsas e

similares  na  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  bem  como  estabelecer

programa de formação de mão de obra para o setor; Rosângela Reis em que solicita

seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  desta  Comissão  conjunta  com  as

Comissões de Assuntos Municipais e Regionalização e de Política Agropecuária e

Agroindustrial em Ipatinga para discutir a comercialização e a distribuição do queijo

artesanal mineiro nas feiras livres no Município e na região metropolitana do Vale do

Aço, solicitando, ainda, seja debatido os problemas enfrentados pelos produtores e

pequenos comerciantes em decorrência da legislação sanitária vigente; Liza Prado

em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para avaliar e discutir o

endividamento  do  servidor  público  do  Estado.  São  recebidos  pela  Presidência

requerimentos  dos  Deputados  Celinho  do  Sinttrocel  (4)  em  que  solicita  seja
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encaminhado  ao  Sr.  Fernando  Viana  Cabral,  Presidente  do  Iepha,  pedido  de

providências para realizar estudos minuciosos para minimizar possíveis impactos da

empresa  Novelis,  no  Município  de  Ouro  Preto;  sejam  encaminhadas  notas

taquigráficas ao Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Ouro Preto, a empresa

Novelis Brasil Ltda., ao Iepha, a Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego e a

Prefeitura Municipal de Ouro Preto, da reunião conjunta das Comissões do Trabalho,

da Previdência e da Ação Social e de Direitos Humanos realizada no dia 23/5/2011,

que  debateu  as  consequências  para  Ouro  Preto  em  decorrência  das  mudanças

ocorridas da unidade da empresa Novelis Ltda.; seja realizada reunião de audiência

pública  para  discutir  a  situação  dos  trabalhadores  no  comércio  de  minérios  e

derivados de petróleo em Minas e prestar homenagens aos 64 anos de história do

Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de  Minério e Derivados de Petróleo  do

Estado de Minas Gerais – Sitramico -; seja realizada reunião de audiência pública

para  discutir  a  greve  dos  trabalhadores  da  educação,  saúde  e  policiais  civis  do

Estado; Juninho Araújo em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

para  discutir  as  regras  de  transição  da  gestão  de  funcionários  do  Parque  das

Mangabeiras  para  a  empresa  Minas  Gerais  Administração  e  Serviços  -  MGS -  e

informações sobre possíveis demissões de funcionários do referido parque. É adiada

a votação do requerimento do Deputado João Leite em que solicita seja realizada

reunião  conjunta  com  a  de  Direitos  Humanos  e  Segurança  Pública  para  discutir

possíveis  irregularidades  no  processo  eleitoral  do  Sindicato  dos  Trabalhadores

Rodoviários,  a  requerimento  do  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2011.

Rosângela Reis, Presidente - Luiz Carlos Miranda - Luzia Ferreira.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

15/6/2011

Às  14h52min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  João  Leite,
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Cássio Soares e Luiz Henrique (substituindo o Deputado Zé Maia, por indicação da

Liderança do BTR), 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 Cássio Soares, dispensa a leitura da ata da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar

proposições  da  Comissão.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados João

Leite, Cássio Soares e Luiz Henrique em que solicitam seja encaminhado ao Chefe

da Polícia Civil pedido de providências para apurar o assassinato do Sr. Francisco

Pedro de Almeida e sua irmã Geralda Januária de Jesus, ocorrido no início de maio,

na Serra do Cipó, além de inúmeros delitos como roubos e arrombamentos, conforme

correspondência e abaixo-assinado entregues a essa Comissão; João Leite em que

solicita seja realizada reunião conjunta desta Comissão e das Comissões de Direitos

Humanos e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social para debater possíveis

irregularidades no processo eleitoral do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de

Belo Horizonte, conforme denúncias da chapa de oposição que alegou coações e

ameaças  relatadas  em  boletins  de  ocorrências.  Recebidos  pela  Presidência  os

seguintes requerimentos sem número dos Deputados Luiz Carlos Miranda em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública conjunta desta Comissão e da

Comissão de Saúde para discutir o avanço das drogas nas regiões do Vale do Aço e

do Rio Doce e buscar alternativas de prevenção; Dalmo Ribeiro Silva em que solicita

seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  dessa  Comissão  e  da  Comissão  de

Transporte, Comunicação e Obras Públicas para debater a ocorrência de roubo de

caminhões  e  cargas  nas  estradas,  bem  como  a  segurança  dos  caminhoneiros.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

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

Sala das Comissões, 28 de junho de 2011.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Sargento Rodrigues.
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ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/6/2011

Às 14h42min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio  Souza

Cruz, Tiago Ulisses, Arlen Santiago (substituindo o Deputado João Vítor Xavier, por

indicação da Liderança do BTR) e Duarte Bechir (substituindo o Deputado Antônio

Carlos  Arantes,  por  indicação  da  Liderança  do  BPS),  membros  da  supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Luiz Henrique, Duilio de Castro e

Bosco.  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 discutir as ações sobre a exploração de gás natural na

Bacia  do  Rio  São  Francisco  em  Minas  Gerais  e  discutir  e  votar  proposições  da

Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os

Srs.  Gil  Pereira,  Secretário  de  Estado  de  Desenvolvimento  dos  Vales  do

Jequitinhonha e do Mucuri  - Norte de Minas; Deputado Federal Eduardo Azeredo;

Deputado Federal Bernardo Santana de Vasconcelos, representando a Comissão de

Minas e Energia da Câmara dos Deputados; Kátia da Silva Duarte, especialista em

Regulação-Geociências  da  Agência  Nacional  do  Petróleo,  Gás  Natural  e

Biocombustíveis,  representando  o  Diretor-Geral,  Haroldo  Borges  Rodrigues  Lima;

Elizabeth Cristina Vieira Machado, responsável pelo Projeto Exploratório da Bacia do

São Francisco,  representando o Presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli  de

Azevedo; Eduardo Carlos Jardim Mozelli, Superintendente de Mineração e Metalurgia

da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, representando a Secretária, Dorothea

Fonseca  Furquim  Werneck;  Ronaldo  Lage  Magalhães,  Secretário  Adjunto  da

Secretário de Estado de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do

Norte  de  Minas;  Mônica  Neves  Cordeiro,  Superintendente  de  Gás  da  Cemis,

representando o Presidente da Cemig, Djalma Bastos de Morais e o Presidente da

Gasmig, Fuad Jorge Noman Filho; Olavo Machado Júnior, Presidente da Federação

das  Indústrias  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Marcelo  Arruda  Nassif,  Diretor  de

Mineração  e  Novos  Negócios  da  Codemig,  representando o  Presidente,  Oswaldo
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Borges  da Costa  Filho;  Mário  Genival  Tourinho,  Presidente  da  Fundação  Genival

Tourinho; Marco Antônio Andrade, Prefeito Municipal de Ubaí,  representando o Sr.

Reinaldo Landulfo Teixeira, Presidente da Associação dos Municípios do Médio São

Francisco; Valmir Morais de Sá, Presidente da Associação dos Municípios da Área

Mineira  da  Sudene;  Sebastião  Alves  dos  Santos,  Presidente  da  Associação  de

Câmaras e Vereadores da Área Mineira da Sudene, que são convidados a tomar

assento à mesa. A Presidência concede a palavra aos Deputados Luiz Henrique e

Arlem Santiago, autores dos requerimentos que deram 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.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece aos  convidados e  aos

demais  participantes  pela  presença  e  pelas  informações  prestadas,  agradece  o

comparecimento  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a

reunião extraordinária, a ser realizada no dia 22 de junho do corrente, às 10h30min,

no Centro de Convenções de Mariana,  para discutir,  em audiência pública,  a não

reativação da Mina Del Rey, nesse Município, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2011.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Rogério Correia.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/6/2011

Às 10h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Dalmo  Ribeiro  Silva,  Rômulo  Viegas  e  Ulysses  Gomes,  membros  da  supracitada

Comissão. Estão presentes, também, a Deputada Rosângela Reis e os Deputados

José Henrique,  Bonifácio Mourão,  Ivair  Nogueira, Doutor Viana, Zé Maia,  Gustavo

Corrêa,  João Vítor  Xavier  e  Luiz  Carlos  Miranda.  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
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Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater o

futuro da Usiminas no Estado de Minas Gerais. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Eduardo  Carlos  Jardim  Mozelli,

Superintendente de Mineração e Metalurgia, representando a Sra. Dorothea Fonseca

Furquim  Werneck,  Secretária  de  Estado  de  Desenvolvimento  Econômico;  Marco

Aurélio  de  Sena,  Secretário  Municipal  de  Desenvolvimento  Econômico,

representando o Sr. Robson Gomes da Silva, Prefeito Municipal de Ipatinga; Vereador

Roberto Carlos, representando Nardyello Rocha de Oliveira, Presidente da Câmara

Municipal de Ipatinga; Wilson Nélio Brumer, Presidente da Usiminas e José Euler,

Presidente da AMVA, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência

concede a palavra ao Deputado Luiz Carlos Miranda, autor do requerimento que deu

origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

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

discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  Registra-se  a  presença  do

Deputado Luiz Henrique. Os Deputados Rômulo Viegas e Ulysses Gomes retiram-se

da  reunião.  A Presidência  retoma os  trabalhos,  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 Luiz Carlos

Miranda em que solicita à Secretaria de Aviação Civil pedido de providência para que

apoie a expansão e a modernização do Aeroporto de Ipatinga. Cumprida a finalidade

da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de junho de 2011.

Tenente Lúcio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Rômulo Viegas.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 29/6/2011

Às 10h44min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Doutor

Viana,  Antônio  Júlio,  Romel  Anízio  e  Ulysses  Gomes,  membros  da  supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Rogério
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Correia,  Gustavo  Corrêa,  Carlin  Moura,  Duarte  Bechir,  Elismar  Prado,  Bosco  e

Pompílio Canavez.  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 debater a dívida do Estado com a União, em

especial no que se refere à operação de refinanciamento autorizada pela Lei Federal

nº 9.496, de 11/9/97, e a discutir  e votar proposições da Comissão. A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários  da  reunião  para  ouvir  o  Sr.  André  Abreu Reis,

Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto, representando a

Sra. Renata Maria Paes de Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão; os Srs.

Kléber  Mateus  e  Calebe  Nogueira  de  Oliveira  Costa  e  a  Sra.  Célia  Carvalho,

Assessores  do  Subsecretário  do  Tesouro,  representando o  Sr.  Leonardo Maurício

Colombini  Lima,  Secretário  de  Fazenda,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à

mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas

considerações iniciais. A seguir, suspende a reunião para que a ordem e a solenidade

sejam restabelecidas. Reabertos os trabalhos, o Presidente agradece a presença dos

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

Sala das Comissões, 29 de junho de 2011.

Zé Maia, Presidente – Doutor Viana – Antônio Júlio – João Vítor Xavier – Romel

Anízio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 1.697/2011

Emenda nº 1 Autoria: Célio Moreira - PSDB

Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 4º do projeto o seguinte parágrafo único:

" Art. 4º - (...)

Parágrafo único - Na elaboração do Orçamento, o Estado deverá contemplar, entre

outros:

I - o incentivo financeiro ao desporto de rendimento;

II - a integração rodoviária entre os Municípios e seus distritos;

III - a promoção da produção cultural e artística no interior do Estado;
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IV - a atuação integrada em espaços definidos de concentração de pobreza;

V - a ampliação do sistema prisional conveniado;

VI - o fortalecimento da segurança pública;

VII - o suporte social e a atenção ao dependente químico;

VIII - os direitos sociais do idoso com a promoção da sua integração e participação

efetiva na sociedade;

IX - a promoção do saneamento básico e a consolidação do sistema estadual de

gerenciamento de recursos hídricos;

X - a adoção de medidas de proteção, conservação e melhoria do meio ambiente.".

------------------------------

Emenda nº 2 Autoria: Célio Moreira - PSDB

Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 8º do projeto os seguintes incisos:

" Art. 8º (...)

...  -  demonstrativo  dos  recursos  a  serem  aplicados  direta  ou  indiretamente  em

ações voltadas para o amparo ao idoso;

...  -  demonstrativo  dos  recursos  a  serem  aplicados  direta  ou  indiretamente  em

ações voltadas para a proteção, conservaçõe e melhoria do meio ambiente;

...  -  demonstrativo  dos  recursos  a  serem  aplicados  direta  ou  indiretamente  no

suporte social e atenção ao dependente químico;

... - demonstrativo dos programas financiados com recursos da União, identificando

a receita prevista  e a realizada no exercício  de  2011 e a receita  prevista  para  o

exercício de 2012;

...  -  demonstrativo da previsão das despesas de natureza indenizatória a serem

pagas nos exercícios de 2011 e 2012, especialmente aquelas referentes ao prêmio de

produtividade;".

------------------------------

Emenda nº 3 Autoria: Hely Tarqüínio - PV

Acrescente-se ao Art.38 o seguinte inciso:

"Art. 38 - (...)

VIII - demonstrativo semestral das vistorias realizadas em rodovias, obras de arte e

edificações do Estado e de suas conclusões, bem como a previsão de vistorias a
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serem realizadas no semestre subsequente".

Justificação: A Seção VII do Capítulo III do Projeto de Lei nº 1697/2011 trata "Do

controle e da transparência " da gestão fiscal. O objetivo da presente emenda é incluir

o  dispositivo  sugerido,  de  modo  a  dar  publicidade  das  providências  relativas  à

manutenção e conservação de obras públicas.

A realização das vistorias poderá prevenir a perda de obras importantes que, se

avaliadas periodicamente poderiam ser  restauradas,  evitando despesas maiores e

transtornos para os usuários dos espaços públicos.

A divulgação dos demonstrativos dará ao cidadão a tranquilidade de saber que o

poder público está atento à preservação do patrimônio e à segurança coletiva.

------------------------------

Emenda nº 4 Autoria: Antônio Carlos Arantes - PSC

Texto da emenda:

Acrescente-se onde convier:

A lei  orçamentária  terá  como prioridade  para  execução  e  operacionalização  de

programas e projetos de geração de tecnologias, de conhecimento, de informações e

de  infraestrutura  que  visem  a  atender  demandas  emergenciais  e  estratégicas  de

pesquisa e experimentação do agronegócio no Estado.

Justificação: O Estado de Minas Gerais contribui substancialmente para a produção

agrícola  do  País.  No  entanto,  o  aparecimento  de  novas  pragas  e  doenças  tem

causado enormes prejuízos à agricultura e à pecuária nacionais. Dentre estas pragas

estão o bicudo do algodoeiro, que dizimou a cotonicultura mineira, a peste suína, a

ferrugem do café e outras. Para combater pragas e doenças são necessárias ações

governamentais de caráter emergencial e o desenvolvimento de tecnologias é uma

das principais ações a ser incrementada. Hoje, a morte súbita do citrus, a ferrugem

asiática da soja e a sigatoka negra, além de outras, se apresentam como ameaças à

agricultura  mineira  e  nacional.  Estas  doenças  causam  perda  na  qualidade  dos

produtos e pode atingir até 40% da produção.

Com relação às demandas estratégicas, destaca-se entre outras, a de produção e

utilização de biocombustíveis, ambientalmente desejáveis, porém ainda carentes de

tecnologias totalmente dominadas e disponíveis.
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As propostas de pesquisa para soluções tecnológicas emergenciais e estratégicas

não podem ficar aguardando os eventuais lançamentos de editais de apoio financeiro

para as diversas instituições de pesquisa e estas não podem prescindir de recursos

orçamentários  para  custeio  de  projetos,  pelo  menos  para  aqueles  de  caráter

emergencial e estratégico.

Mister  se  faz  ressaltar  que  diversas  leis  que  trataram  sobre  Diretrizes

Orçamentárias para os anos de 2005, 2006 e 2007 (Art. 56 da Lei 15.291/04, art.42,

inciso XXVI da Lei  15.699/05 e art.  40,  inciso I  da Lei  16.314/06)  trouxeram esta

redação, que contribuíram para a consolidação de ações em prol do desenvolvimento

tecnológico mineiro.

------------------------------

Emenda nº 5 Autoria: Antônio Carlos Arantes - PSC

Texto da emenda:

Acrescente-se onde convier:

Dos recursos correspondentes a, no mínimo, 1% (um por cento) da receita corrente

ordinária  do  Estado destinado à  Fundação de Amparo  à  Pesquisa  do  Estado  de

Minas Gerais - FAPEMIG, nos termos do art. 212 da Constituição do Estado, e por ela

privativamente  administrados,  serão  destinados,  no  mínimo,  40%  (Quarenta  por

cento)  a  financiamento  de  projetos  de  pesquisa  desenvolvidos  por  instituições

estaduais.

Justificação:  Os  critérios  adotados,  até  hoje,  pela  FAPEMIG,  na  destinação  de

recursos  para  o  financiamento  de  projetos  de  pesquisa,  têm  atendimento

parcialmente às necessidades de pesquisas do Estado, o que leva esta Fundação a

tornar-se  uma das  grandes  financiadoras  de  ciência  e  tecnologia  das  instituições

federais sediadas em Minas Gerais. As instituições estaduais de pesquisa têm como

principal atribuição resolver os problemas e as demandas tecnológicas que aqui se

apresentam. A destinação de, no mínimo 40% (Quarenta por cento) dos recursos às

instituições estaduais de pesquisa, possibilitará o atendimento a essas demandas,

bem  como atrairá  novas  parcerias  que  trarão  recursos  externos,  como reforço  à

Ciência e Tecnologia em Minas Gerais.

Importante ressaltar que as Leis nº 15.699/06, 16.919/07, 17.710/08, 18.313/09 e
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19099/10  que  versaram  sobre  a  LDO  para  2006,  2007,  2008,  2009  e  2010,

respectivamente, contemplaram esta matéria.

------------------------------

Emenda nº 6 Autoria: Antônio Carlos Arantes - PSC

Texto da emenda:

Dê-se ao "caput" do art. 23, a seguinte redação:

"Art. 23 - As empresas estatais dependentes não poderão programar despesas de

investimentos  com  recursos  diretamente  arrecadados,  quando  suas  despesas

correntes forem de responsabilidade integral do Tesouro Estadual"

Justificação:

Os recursos diretamente arrecadados pela empresas estatais dependentes serão

destinados,  inclusive,  para  investimentos  e  manutenção  da  infraestrutura

preexistente, sendo esta infraestrutura contrapartida para celebração de convênios e

contratos  com  órgãos  públicos  e  iniciativa  privada,  no  cumprimento  de  suas

atividades  institucionais.  A substituição  da  expressão  "no  todo  ou  em  parte"  na

redação original do art. 23 para "integral", na redação proposta permitirá a celebração

de tais contratos e convênios, de fundamental importância para as estatais.

------------------------------

Emenda nº 7 Autoria: Sargento Rodrigues - PDT

Texto da emenda: " O caput do art. 38 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 38 - Para fins de transparência da gestão fiscal e em observância ao princípio

da publicidade, o Poder Executivo, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça, o

Ministério  Público e os  demais órgãos da administração direta e indireta,  tornarão

disponíveis na internet, para acesso de toda a sociedade, no mínimo, as seguintes

informações:".

Justificação:  Esta  proposta de  emenda  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
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participem da formulação das políticas públicas, mas, também, fiscalizem de forma

permanente a aplicação dos recursos públicos.

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.

------------------------------

Emenda nº 8 Autoria: Sargento Rodrigues - PDT

Texto  da emenda:  "  O art.  38 passa a vigorar  acrescido dos  seguintes  incisos,

renumerando-se os demais:

VIII - as conclusões de todas as sindicâncias e auditorias instaladas em órgãos da

administração direta e indireta;

IX - 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;

c) dados sobre licitações;

X -  anualmente,  relatório  pormenorizado  das despesas mensais  realizadas  pelo

Estado  e  pelas  entidades  da  administração  indireta  na  área  de  comunicação,

especialmente em propaganda e publicidade;

XI - 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

relativo ao último dia do semestre civil anterior, relacionando também o número de
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admitidos e excluídos no mesmo período, distribuídos por faixa de remuneração, e

quadro demonstrativo dos empregados contratados;

XII  -  os  contratos  firmados pelo  poder  público  estadual  nos  casos e  condições

disciplinados em lei.".

Justificação:  Esta  proposta de  emenda  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.

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.

------------------------------

Emenda nº 9 Autoria: Sargento Rodrigues - PDT

Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 38 o seguinte parágrafo renumerando-se

os demais:

"§ 4º - O descumprimento do disposto no caput implica em responsabilidade do

ordenador de despesa .".

Justificação:  A presente  emenda  tem  por  objetivo  deixar  clara  a  atribuição  de

responsabilildade ao ordenador de despesa pelo descumprimento do disposto no art.

38 deste diploma legal.

------------------------------

Emenda nº 10 Autoria: Sargento Rodrigues - PDT

Texto da emenda: " O art. 25 passa a vigorar acrescido do seguinte § 5º:
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§5º  -  Fica  vedada a  inscrição de  Municípios  ou  órgãos ou entidades  de direito

público ou privado municipais no Sistema Integrado de Administração Financeira do

Estado de Minas Gerais - Siafi - MG - ou em qualquer sistema público estadual de

restrição ao acesso a recursos públicos, em decorrência de mora, inadimplemento ou

situação irregular decorrente de convênios ou instrumentos congêneres firmados com

o Estado, quando o administrador no exercício do mandato não tiver dado causa à

irregularidade ou a responsabilidade tiver de ser imputada a ex- dirigente municipal,

observado o disposto no art. 61, § 2º, incisos I e II, da Lei Complementar nº 33, de 28

de junho de 1994.".

Justificação: O que se observa é que o inciso XLV do art. 5º da Constituição Federal

restringe a aplicação da penalidade àquele que deu causa ao descumprimento legal,

não  sendo  razoável  que  toda  uma  população  seja  prejudicada  por  ato  irregular

cometido por um administrador (prefeito anterior) quando de sua gestão.

------------------------------

Emenda nº 11 Autoria: André Quintão - PT

Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 38 o seguinte inciso:

Art.  38 -  Para fins de transparência da gestão fiscal,  o Poder  Executivo tornará

disponíveis na internet...

X  -  demonstrativo  dos  recursos  a  serem aplicados  em ações  de superação da

pobreza extrema.

------------------------------

Emenda nº 12 Autoria: André Quintão - PT

Texto da emenda:

O art. 16 fica acrescido

Art. 16 - O Orçamento Fiscal terá sua despesa discriminada por:

XI- Identificador de emenda popular

------------------------------

Emenda nº 13 Autoria: André Quintão - PT

Texto da emenda:

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

Art.  -  A oferta  de  alimentação  escolar  nas  escolas  públicas  adotará,  de  forma
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prioritária, o sistema de compra direta de no mínimo 30% de produtos regionais da

agricultura familiar, previstos na Lei Federal nº 11.947, de 16/6/2009.

------------------------------

Emenda nº 14 Autoria: André Quintão - PT

Texto da emenda:

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

Art.  -  Na  execução  orçamentária  não  haverá  contingenciamento  de  recursos

destinados:

I - às ações diretamente relacionadas com a criança e o adolescente;

II - ao Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS;

III - aos programas de segurança pública;

IV - às ações oriundas de emendas populares aprovadas ao PPAG e à LOA.

------------------------------

Emenda nº 15 Autoria: André Quintão - PT

Texto da emenda:

O art. 53 do projeto de lei em epígrafe fica acrescido do seguinte parágrafo único:

Art.  53  -  O  superávit  financeiro  apurado  no  exercício  de  2012  ...poderá  ser

revertido...:

Parágrafo único - A resolução a que se refere o caput não incidirá sobre superávits

financeiros de recursos:

I - provenientes de transferência do Sistema Único de Saúde - SUS;

II - provenientes de transferência do Sistema Único de Assistência Social - SUAS;

III - destinados à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -

FAPEMIG;

IV - dos institutos de previdência;

V - dos fundos estaduais que exerçam funções de financiamento ou garantia.

------------------------------

Emenda nº 16 Autoria: André Quintão - PT

Texto da emenda:

O § 3º do art. 45 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 45
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§ 3º - Na implementação de programas de fomento, o BDMG conferirá prioridade

aos  médios,  pequenos  e  micro-empreendimentos,  em  especial  os  de  economia

solidária, aos pequenos produtores rurais, aos agricultores familiares, às cooperativas

e às associações de produção ou comercialização, especialmente de catadores de

material reciclável, às comunidades remanescentes de quilombos, às comunidades

indígenas, bem como ao desenvolvimento institucional e melhoria da infraestrutura

dos municípios.

------------------------------

Emenda nº 17 Autoria: André Quintão - PT

Texto  da  emenda:  Art.  -  O  Poder  Executivo  encaminhará,  juntamente  com  a

proposta  orçamentária  para  2012,  demonstrativo  dos  programas  financiados  com

recursos provenientes da União, identificando a

receita  prevista  e  realizada  no  exercício  de  2010  e  a  receita  prevista  para  o

exercício de 2012.

Parágrafo  único  -  O  Orçamento  discriminará  os  recursos  específicos  das

transferências previstas por convênios, acordos e ajustes com a União.

------------------------------

Emenda nº 18 Autoria: André Quintão - PT

Texto da emenda: O Art. 16 fica acrescido dos seguintes dispositivos:

Art. 16. O Orçamento Fiscal terá sua despesa discriminada por:

XI - Identificador de Programa Governamental;

§  3º  -  O  identificador  de  programa  governamental  será  utilizado  para  a

discriminação de programas estruturadores, associados e especiais.

Justificação:  Dispositivo  integrante  da LDO anterior  e suprimido neste  PL.  Esse

identificador  é  usado para  identificar  no  SIAFI  os  programas  estruturadores.  Não

acreditamos  que  o  próximo  PPAG  modifique  a  concepção  de  programas

estruturadores, e, portanto, acreditamos ser conveniente a manutenção do IPG.

------------------------------

Emenda nº 19 Autoria: André Quintão - PT

Texto da emenda: O art. 38 fica acrescido do seguinte inciso:

Art. 38. Para fins de transparência da gestão fiscal e em observância ao princípio da
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publicidade, o Poder Executivo tornará disponíveis na internet, para acesso de toda a

sociedade, no mínimo, as seguintes informações:

VI - o demonstrativo, atualizado mensalmente, dos convênios de entrada e de saída

de recursos,

discriminando a unidade orçamentária, o concedente e o convenente, o objeto e os

prazos de execução e os valores das liberações de recursos

Justificação: Justificação: Dispositivo integrante da LDO anterior e suprimido neste

PL. Em princípio, estes dados estão disponíveis no portal, mas a consulta é difícil.

Acreditamos que o demonstrativo, decorrente de emenda do Bloco, deve ser mantido

para facilitar as consultas.

------------------------------

Emenda nº 20 Autoria: Neilando Pimenta - PHS

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

A  Lei  Orçamentária  Anual  deverá  conter  dotação  de  recursos  destinados  à

realização do Festival de Cultura Popular do Vale do Jequitinhonha - Festivale.

------------------------------

Emenda nº 21 Autoria: Neilando Pimenta - PHS

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

A  Lei  Orçamentária  Anual  deverá  conter  dotação  de  recursos  destinados  à

realização da Feira Internacional de Pedras Preciosas de Teófilo Otoni/MG.

------------------------------

Emenda nº 22 Autoria: Neilando Pimenta - PHS

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

A  Lei  Orçamentária  Anual  deverá  conter  dotação  de  recursos  destinados  à

construção de um Hospital Regional no Município de Teófilo Otoni/MG.

------------------------------

Emenda nº 23 Autoria: Neilando Pimenta - PHS

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

A  Lei  Orçamentária  Anual  deverá  conter  dotação  de  recursos  destinados  à

construção de um Estádio Municipal em Teófilo Otoni/MG.

------------------------------
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Emenda nº 24 Autoria: Neilando Pimenta - PHS

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

A  Lei  Orçamentária  Anual  deverá  conter  dotação  de  recursos  destinados  à

construção do Aeroporto Regional do Vale do Mucuri.

------------------------------

Emenda nº 25 Autoria: Neilando Pimenta - PHS

Texto da emenda: Acresecente-se ao Art. 44 o seguinte inciso XII:

"Art. 44 - (...).

XII  -  a  concessão  de  tratamento  tributário  simplificado,  destinado  à  atração  de

novos empreendimentos para as regiões mais pobres do Estado, em especial as dos

Vales do Mucuri e Jequitinhonha.".

------------------------------

Emenda nº 26 Autoria: Neilando Pimenta - PHS

Texto da emenda: Acresecente-se ao Art. 44 o seguinte inciso XIII:

"Art. 44 - (...).

XIII  -  a  simplificação dos  procedimentos  para  a  ampliação da oferta  do  ensino

profissional e tecnológico nas regiões mais pobres do Estado, em especial as dos

Vales do Mucuri e Jequitinhonha.".

------------------------------

Emenda nº 27 Autoria: Neilando Pimenta - PHS

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

A  Lei  Orçamentária  Anual  deverá  conter  dotação  de  recursos  destinados  à

implantação da Zona de Processamento de Exportação - ZPE do Município de Teófilo

Otoni/MG.

------------------------------

Emenda nº 28 Autoria: Neilando Pimenta - PHS

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

A  Lei  Orçamentária  Anual  deverá  conter  dotação  de  recursos  destinados  à

construção de casas populares em Teófilo Otoni e nos demais municípios dos Vales

do Mucuri e Jequitinhonha.

------------------------------
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Emenda nº 29 Autoria: Neilando Pimenta - PHS

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

A  Lei  Orçamentária  Anual  deverá  conter  dotação  de  recursos  destinados  à

construção da nova Sede Regional da Polícia Civil, no Municípiode Teófilo Otoni, bem

como de um Posto de Perícia Integrada - PPI.

------------------------------

Emenda nº 30 Autoria: Inácio Franco - PV

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

Art.  ...  -  A Lei  Orçamentária Anual  conterá dotação que destinará recursos para

implantação de atendimento hospitalar especializado de quimioterapia nos Municípios

com população superior a 80 mil habitantes.

Justificação: Diversos municípios do Estado não contam com serviço público de

quimioterapia  para  tratamento  de  pacientes  com  câncer.  Tal  fato  contribui  para  o

agravamento da doença e para o sofrimento dos pacientes já tão abalados fisica e

psicologicamente.  Na  grande  maioria  das  vezes  os  pacinetes  com  câncer  são

obrigados a se deslocarem de seus Municípios para outras cidades, muito distantes,

em  transporte  precário  e  desconfortável,  para  conseguirem  o  tratamento  com  a

quimioterapia e assim lutarem pela vida. Por estas razões entendemos ser justa e

oportuna a presente emenda e contamos com o apoio dos nobres Pares desta Casa

para sua aprovação.

------------------------------

Emenda nº 31 Autoria: Inácio Franco - PV

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

Art.  ....  -  A Lei Orçamentária Anual conterá dotação que destinará recursos para

implantação da Vara de Execuções Fiscais na Comarca de Pará de Minas.

Justificação: Justificativa: Pará de Minas conta hoje com 5 (cinco) Varas instaladas

no Foro da Comarca. Tratam-se da 1ª Vara Cível, 2ª Vara Cível, Vara Criminal, Vara

de Execuções Criminais e uma Vara no Juizado Especial que cumula as atividades da

área cível e criminal. Entretanto, a Comarca está carente de uma Vara especializada

para as Execuções Fiscais, que sobrecarregam as atividades forenses.

A  Lei  de  Organização  e  Divisão  Judiciárias  do  Estado  de  Minas  Gerais,  Lei
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Complementar  59/2001,  alterada pela  LC 105/2008,  prevê a criação de mais  três

cargos  de  Juízes  para  a  Comarca  de Pará  de  Minas,  entretanto,  até  o  presente

momento essa ampliação não se concretizou.

Em resposta ao apelo formulado por este Parlamentar,  o Tribunal de Justiça do

Estado  de  Minas  Gerais,  por  intermédio  de  seu  Presidente,  através  do  Ofício  nº

59/2011/SEPRE-CP informou que existe a possibilidade de instalação de mais varas

na Comarca de Pará de Minas, porém é necessário que a SEPLAG permita novas

despesas com pessoal, a fim de propiciar a instalação da Vara em questão.

Assim sendo, para que os trabalhos do Poder Judiciário daquela Comarca possam

corresponder as expectativas da população é extremamente necessário que, a curto

prazo,  seja  instalada  mais  uma Vara,  razão  pela  qual  apresentamos  a  presente

emenda.

------------------------------

Emenda nº 32 Autoria: Inácio Franco - PV

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

Art. ... - A Lei Orçamentária Anual conterá dotação que destinará recursos para a

ampliação e reestruturação do Parque de Exposições no Município de Pará de Minas.

Justificação: O parque de exposições da gameleira de Belo Horizonte será fechado

e  Pará  de  Minas  tem  plenas  condições  de  receber  esse  espaço  e  manter  as

atividades agropecuárias que até então vinham ali sendo desenvolvidas. O Município

é próximo à capital mineira e conserva grande tradição no setor de produção rural,

com destaque para a agricultura, avicultura, pecuária e suinocultura, além disso, com

a duplicação da BR 262 que liga a capital mineira ao Município o acesso se tornou

mais fácil e seguro, sendo certo que esse investimento trará retorno considerável ao

Estado.  Entretanto,  para  a  concretização  desse  projeto  são  necessários

investimentos financeiros, razão pela qual é proposta a presente emenda.

------------------------------

Emenda nº 33 Autoria: Adelmo Carneiro Leão - PT

Texto da emenda: Dê-se ao §1º do art. 8º, a seguinte redação:

"Art. 8º - (...)

§ 1º - Para fins do disposto no inciso V, consideram-se ações e serviços públicos de
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saúde aqueles implementados em consonância com os arts. 200 da constituição da

República, 190 da Constituição do Estado e da Resolução nº322, de 08 de maio de

2003, do Conselho Nacional de Saúde."

Justificação: Esta emenda tem como proposito que os gastos com saúde estejam

de acordo com a Resolução nº322 de 08 de maio de 2003, do Conselho Nacional de

Saúde. O Conselho Nacional de Saúde estabelece de forma compatível com a Lei

Federal 8080/90 e com a Resolução n.º 322/03 do Conselho Nacional de Saúde o

que pode e o que não pode ser considerado como despesas com ações e serviços

públicos de saúde para fins de aplicação mínima de recursos pela União, Estados,

Distrito  Federal  e  Municípios.  O  Acolhimento  desta  emenda  na  LDO  2011  é  de

fundamental importância para garantir a aplicação de percentual mínimo na saúde.

------------------------------

Emenda nº 34 Autoria: Adelmo Carneiro Leão - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. - A Lei Orçamentária de 2012 conterão programas que contemplem:

I  -  a promoção da igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, com

ações voltadas ao acesso à escolarização, inclusão de mulheres vulnerabilizadas e

atendimento materno-infantil, em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento

do Milênio estabelecidos pelas Nações Unidas.

II- a promoção da agricultura familiar, da educação e da proteção ao meio ambiente,

como forma de desenvolvimento sustentável para os homens, mulheres, e minorias

étnicas, como quilombolas e indígenas, que vivem nas zonas rurais do Estado de

Minas Gerais."

Justificação: Visando uma igualdade entre a aplicação de recursos nas políticas

econômico-sociais de nosso Estado apresentamos a presente emenda.

------------------------------

Emenda nº 35 Autoria: Adelmo Carneiro Leão - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art.  ...  -  A  Lei  Orçamentária  Anual  destinará  recursos  para  a  execução  de

programas de incentivo à prática da agricultura orgânica e sua divulgação."

Justificação:  A  produção  de  alimentos  orgânicos  é  muito  menos  onerosa  ao
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agricultor e que é, sem dúvida, a maneira mais saudável de alimentação a qualquer

ser humano. É dever do Poder Executivo incentivar a sua produção e divulgação para

contribuir com a segurança alimentar de todos e, principalmente, melhora na saúde e

qualidade de vida.

------------------------------

Emenda nº 36 Autoria: Adelmo Carneiro Leão - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária Anual de 2012 destinará recursos para implantação da

Política Estadual de Agricultura Urbana no Estado de Minas Gerais, de acordo com a

Lei nº 15.973 de 12 de janeiro de 2006."

Justificação:  A  Lei  15973/2006,  dispõe  sobre  a  Política  Estadual  de  Apoio  à

Agricultura Urbana. A agricultura urbana é aplicada às populações que habitam as

zonas  urbanas dos municípios,  para aproveitamento de espaços nas cidades que

sejam agricultáveis, ou que possam ser desenvolvida a criação de pequenos animais.

Propomos a incorporação desta emenda para ter consonância com o verdadeiro

objetivo  da  legislação  citada  e  efetividade  na  elaboração  das  diretrizes  da  lei

orçamentária anual de 2011.

------------------------------

Emenda nº 37 Autoria: Adelmo Carneiro Leão - PT

Texto da emenda: "Art. 8º (...)

§ 3º - Para fins do disposto no inciso V, não poderão ser consideradas despesas

com saúde: pagamento de aposentadorias e pensões; assistência à saúde que não

atenda  ao  princípio  da  universalidade;  merenda  escolar;  saneamento  básico

provenientes de taxas ou tarifas; limpeza urbana e remoção de resíduos sólidos (lixo);

ações de assistência social  não vinculadas diretamente  a  execução das  ações  e

serviços não promovidas pelos órgãos de Saúde do SUS."

Justificação: Esta emenda tem como proposito que os gastos com saúde estejam

de acordo com a Resolução nº322 de 08 de maio de 2003, do Conselho Nacional de

Saúde. O Conselho Nacional de Saúde estabelece de forma compatível com a Lei

Federal 8080/90 e com a Resolução n.º 322/03 do Conselho Nacional de Saúde o

que pode e o que não pode ser considerado como despesas com ações e serviços
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públicos de saúde para fins de aplicação mínima de recursos pela União, Estados,

Distrito  Federal  e  Municípios.  O  Acolhimento  desta  emenda  na  LDO  2011  é  de

fundamental importância para garantir a aplicação de percentual mínimo na saúde.

------------------------------

Emenda nº 38 Autoria: Adelmo Carneiro Leão - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"A Lei  Orçamentária  Anual  destinará  recursos  para  a  execução  de  programas

visando a promoção e desenvolvimento da Aquicultura e Pesca."

Justificação: Os desafios impostos pelo crescimento do consumo de alimentos e do

aumento dos preços no mundo lembram-nos de que o Brasil desfruta da excepcional

condição de poder desenvolver as atividades da pesca e a aquicultura de modo a

garantir a produção, em alta escala, de um alimento nobre e saudável, o pescado.

Atividades desse gênero descortinam também grandes oportunidades no tocante à

expansão  do  emprego  e  do  crescimento  da  renda  para  pescadores  e  outros

profissionais.  O potencial  mineiro  nessa área é  enorme.  Por  isso,  apresento  esta

emenda para que o Estado de Minas Gerais possa ter um programa específico nesta

área.

------------------------------

Emenda nº 39 Autoria: Adelmo Carneiro Leão - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"A Lei Orçamentária Anual destinará recursos para a execução de programas de

fornecimento de mudas de árvores nativas para recuperação de matas de topos e

ciliares."

Justificação: Nossa sobrevivência depende das árvores que plantarmos em projetos

de  paisagismo,  jardinagem  e  reflorestamento.  A  consciência  de  que  a  nossa

sobrevivência depende das árvores que plantarmos já existe e tem o potencial de

movimentar bilhões de reais, gerar milhares de empregos "verdes" e compensar a

emissão de toneladas de CO2.

Por considerar de extrema importância que o Estado de Minas Gerais garanta em

seu  orçamento  recursos  para  a  implantação  e  execução  para  um  programa  de

fornecimento de mudas de arvores nativas para a recuperação de matas e topos
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ciliares que apresento esta emenda.

------------------------------

Emenda nº 40 Autoria: Adelmo Carneiro Leão - PT

Texto da emenda: Art. 45 - (...)

"§ 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,  agricultura  familiar,

agricultura urbana e aquicultura e pesca."

Justificação:  A presente  emenda  acrescenta  as  expressões  "agricultura  familiar,

agricultura urbana e aquicultura e pesca", ao texto do parágrafo.

Propomos a incorporação destes termos, ao texto do parágrafo, visando que seja

garantido financiamento as atividades da Agricultura Familiar .

------------------------------

Emenda nº 41 Autoria: Durval Ângelo - PT

Texto da emenda: Acrescenta-se no Art. 4º o seguinte parágrafo.

Parágrafo ......  Na elaboração do Orçamento, o Estado deverá contemplar,  entre

outros:

I - a atuação integrada na promoção de ações voltadas para a garantia dos direitos

humanos;

II - a ampliação do sistema prisional conveniado, prioritariamente a rede APAC;

III - o fortalecimento da segurança pública;

IV - o suporte social e a atenção ao dependente químico;

V - o pagamento dos anistiados previsto na Lei Estadual 13.187 de 20 de janeiro de

1999.

Justificação:  Justifica-se  pela  necessidade  de  uma  declaração  política  do

Parlamento de que é urgente dar  maior atenção a algumas áreas de atuação do
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Executivo, como a garantia dos direitos humanos; a ampliação do sistema prisional

conveniado, prioritariamente a rede APAC; o fortalecimento da segurança pública; o

suporte social e a atenção ao dependente químico e o pagamento dos anistiados

políticos.

------------------------------

Emenda nº 42 Autoria: Durval Ângelo - PT

Texto da emenda:  Altera-se o Artigo 8º Acompanharão a proposta orçamentária,

além dos quadros exigidos pela legislação em vigor inciso VII

De:

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;

Para:

VII - demonstrativo consolidado do serviço da dívida para 2011, acompanhado da

memória de cálculo das estimativas das despesas com amortização e com juros e

encargos e de quadro detalhado que evidencie, para cada operação de crédito,  a

natureza da dívida, o respectivo credor, o saldo devedor e as respectivas projeções

de pagamento de amortizações e encargos, bem como as taxas de juros pactuadas;

Justificação:  A alteração  se  faz  necessário  pois  o  demonstrativo  do  serviço  da

dívida para 2012 com o quadro detalhado o Estado estará informando mais sobre o

serviço da dívida, dando mais transparência.

------------------------------

Emenda nº 43 Autoria: Durval Ângelo - PT

Texto da emenda: Acrescenta-se no Art. 8º Acompanharão a proposta orçamentária,

além dos quadros exigidos pela legislação em vigor:

Inciso:

- demonstrativo dos programas financiados com recursos da União, identificando a

receita prevista e a realizada no exercício de 2011 e a receita prevista

para o exercício de 2012.

Justificação:  Justifica-se  este  demonstrativo  para  que  o  Estado  esclareça  com

transparência os investimentos previstos e os realizados pelo Governo Federal no
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Estado.

------------------------------

Emenda nº 44 Autoria: Durval Ângelo - PT

Texto da emenda: Acrescenta-se no Art. 8º Acompanharão a proposta orçamentária,

além dos quadros exigidos pela legislação em vigor:

Inciso:

- demonstrativo dos recursos a serem aplicados na segurança pública;

Justificação:  Justifica-se  este  demonstrativo  para  que  o  Estado  esclareça  com

transparência os investimentos aplicados na segurança pública

------------------------------

Emenda nº 45 Autoria: Durval Ângelo - PT

Texto da emenda: Acrescenta-se no Art. 8º Acompanharão a proposta orçamentária,

além dos quadros exigidos pela legislação em vigor:

Inciso:

- demonstrativo dos recursos a serem aplicados diretamente com os internos do

sistema prisional.

Justificação:  Justifica-se  este  demonstrativo  para  que  o  Estado  esclareça  com

transparência os investimentos a serem aplicados diretamente com os internos do

sistema prisional

------------------------------

Emenda nº 46 Autoria: Durval Ângelo - PT

Texto da emenda: Acrescenta-se no Art. 8º Acompanharão a proposta orçamentária,

além dos quadros exigidos pela legislação em vigor:

Inciso:

- demonstrativo dos recursos a serem aplicados na promoção de ações voltadas

para a garantia dos direitos humanos.

Justificação:  Justifica-se  este  demonstrativo  para  que  o  Estado  esclareça  com

transparência os investimentos a serem aplicados na promoção de ações voltadas

para a garantia dos direitos humanos.

------------------------------

Emenda nº 47 Autoria: Durval Ângelo - PT
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Texto da emenda: Acrescenta-se no Art. 8º Acompanharão a proposta orçamentária,

além dos quadros exigidos pela legislação em vigor:

Inciso:

- demonstrativo dos recursos a serem aplicados na efetivação do Sistema Único de

Assistência Social - SUAS no Estado.

Justificação:  Justifica-se  este  demonstrativo  para  que  o  Estado  esclareça  com

transparência os investimentos a serem aplicados na efetivação do Sistema Único de

Assistência Social - SUAS

------------------------------

Emenda nº 48 Autoria: Durval Ângelo - PT

Texto da emenda: Altera-se o Parágrafo único do Art. 10:

De:

- 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.

Para:

- Parágrafo único - Entendem-se como obras iniciadas aquelas cuja execução foi

autorizada pela instituição financeira a´te 30 de junho de 2011.

------------------------------

Emenda nº 49 Autoria: Durval Ângelo - PT

Texto da emenda: Acrescenta-se no 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.

Inciso:

- acompanhará o projeto de lei relativo a crédito adicional exposição de motivos que

justifique e que indique as consequências do cancelamento de dotações proposto

sobre a execução de atividades, projetos, operações especiais e respectivas metas.

------------------------------

Emenda nº 50 Autoria: Durval Ângelo - PT

Texto da emenda: Acrescenta-se no Art. 21 As despesas com pessoal e encargos
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sociais  dos  Poderes  Legislativo,  Judiciário  e  Executivo,  do  Ministério  Público,  da

Defensoria Pública e do TCEMG terão como limite, na elaboração de suas propostas

orçamentárias,  a  despesa  com  a  folha  de  pagamento  do  mês  de  abril  de  2011,

excluídas despesas sazonais e extraordinárias, projetada para o exercício de 2012,

considerando a revisão geral anual de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição

da República e eventuais acréscimos legais, observadas as limitações dispostas no

parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar Federal

n° 101, de 2000 o

Parágrafo:

-  Serão considerados contratos de terceirização de mão de obra, para efeito do

disposto  no  &  1º  do  art.  18  da  Lei  Complementar  federal  nº  101,  de  2000,  as

despesas provenientes de contratação de pessoal  para substituição de servidores

pertencentes a categorias funcionais abrangidas por planos de cargos do quadro de

pessoal  de  órgão  ou  entidade,  sendo  tais  despesas  contabilizadas  como Outras

Despesas de Pessoal.

Justificação:  Justifica-se  o  parágrafo  para  que  o  Estado  defina  o  que  são  as

despesas de terceirização que deverão ser computadas como despesa de pessoal,

para efeito do limite estabelecido pela LRF, e quais, serão computadas como outras

despesas correntes (custeio).

------------------------------

Emenda nº 51 Autoria: Durval Ângelo - PT

Texto da emenda: Acrescenta-se no 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 da Lei Complementar Federal

n° 101, de 2000 o

Parágrafo:
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- serviço de consultoria somente será contratado para a execução de atividade que

comprovadamente não possa ser desempenhado por servidores ou empregados da

administração estadual, publicando-se no diário oficial do Estado e na página oficial

do órgão na internet, além do extrato do contrato, a motivação e a autorização da

contratação, na qual constará, necessariamente, o quantitativo médio de consultores,

o custo total dos serviços, a especificação dos serviços e a prazo de conclusão.

------------------------------

Emenda nº 52 Autoria: Durval Ângelo - PT

Texto da emenda: Acrescenta-se no 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 o

Inciso:

- o demonstrativo, atualizado mensalmente, dos convênios de entrada e de saída

de recursos, discriminando a unidade orçamentária, o concedente e o convenente, o

objeto e os prazos de execução e os valores das liberações de recursos;

Justificação:  Justifica-se  este  demonstrativo  para  que  o  Estado  esclareça

mensalmente, com transparência, de fácil acesso, sobre os convênios.

------------------------------

Emenda nº 53 Autoria: Durval Ângelo - PT

Texto da emenda: Acrescenta-se no 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 o

Inciso:

-  a  cópia  (eletrônica)  dos  originais  dos  contratos  vigentes  de  dívida  pública  e,

quando for o caso, sua tradução;

------------------------------

Emenda nº 54 Autoria: Durval Ângelo - PT

Texto da emenda: Acrescenta-se no Art. 38 Para fins de transparência da gestão

fiscal  e  em  observância  ao  princípio  da  publicidade,  o  Poder  Executivo  tornará
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disponíveis na internet, para acesso de toda a sociedade, no mínimo, as seguintes

informações o

Inciso:

- a íntegra dos termos de entendimento técnico e dos relatórios de avaliação do

Programa de Apoio á Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, celebrado entre

o Estado de Minas Gerais e a União.

------------------------------

Emenda nº 55 Autoria: Durval Ângelo - PT

Texto da emenda: Altera-se o parágrafo 3 do 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.

De:

§ 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.

Para:

§ 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,  às  comunidades  remanescentes  de  quilombos,  às  comunidades

indígenas, ao sistema prisional conveniado, prioritariamente a rede APAC, bem como

ao desenvolvimento institucional e à melhoria da infraestrutura dos municípios.

------------------------------

Emenda nº 56 Autoria: Durval Ângelo - PT

Texto  da  emenda:  Acrescenta-se  no  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
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Tesouro  Estadual  para  o  exercício  de  2013  por  meio  de  resolução  conjunta  da

SEPLAG e da SEF o

Parágrafo ...

- A resolução a que se refere o caput não incidirá sobre superávits financeiros de

recursos:

I - provenientes de transferência do Sistema Ùnico de Saúde - SUS;

II - provenientes de transferência do Sistema Ùnico de Assistência Social - SUAS;

III - dos institutos de previdência;

IV - dos fundos estaduais que exerçam funções de financiamento ou garantia de

direitos.

------------------------------

Emenda nº 57 Autoria: Durval Ângelo - PT

Texto da emenda: Dê a seguinte redação ao Paragrafo Único do 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.

------------------------------

Emenda nº 58 Autoria: Durval Ângelo - PT

Texto da emenda: Dê a seguinte redação ao Paragrafo Único do Art. 35:

As emendas ao PPAG devem também ser apresentadas ao Projeto de LOA.

------------------------------

Emenda nº 59 Autoria: Durval Ângelo - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

Art.  ....  Na  execução  orçamentária  não  haverá  contingenciamento  de  recursos

destinados:

I - às ações diretamente relacionadas com a criança e o adolescente;

II - ao Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS;

III - aos programas de segurança pública;

IV - às ações voltadas para a garantia dos direitos humanos;

------------------------------

Emenda nº 60 Autoria: Durval Ângelo - PT
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Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

Art.......A  oferta  de  merenda  escolar  nas  escolas  públicas  adotará,  de  forma

prioritária,  o  sistema de compra  direta  de,  no  mínimo,  30% (trinta  por  cento)  de

produtos regionais da agricultura familiar, previstos na Lei Federal nº 11.947, de 16 de

junho de 2009.

Justificação: Justificação: A agricultura familiar seria fortalecida, os alunos da rede

estadual mais bem alimentados, saudáveis e a movimentaria a economia local

------------------------------

Emenda nº 61 Autoria: Durval Ângelo - PT

Texto da emenda: Acrescenta-se no 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 o

Inciso:

- O poder executivo publicará demonstrativo de cumprimento de metas sociais, por

metas  fiscais  e  financeiras  para  o  exercício  a  que  se  referirem  e  para  os  dois

seguintes com avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior e

Parágrafo  único:  O desenvolvimento  das  ações  para  o cumprimento  das  metas

sociais será amplamente divulgado permitindo seu monitoramento pela sociedade.

------------------------------

Emenda nº 62 Autoria: Durval Ângelo - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

Art....

- Será assegurado aos membros da Assembléia Legislativa o acesso irrestrito ao

SIAFI

Justificação:

Para uma fiscalização eficiente função princípua do legislativo.

------------------------------

Emenda nº 63 Autoria: Durval Ângelo - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier o seguinte Art.:

Art.....-  O Poder Executivo enviará à Assembleia Legislativa, por meio eletrônico,
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anualmente, relatório sobre o quantitativo de pagamentos realizados na

administração direta e indireta, bem como os valores globais por órgão e entidade

Parágrafo  único.  Sempre  que  houver  reajuste  nos  valores  correspondentes  aos

pagamentos a que se refere o caput, o Poder Executivo enviará à

Assembléia Legislativa o relatório atualizado.

Justificação: Justificação: Pelo princípio da transparência o relatório deveria ser de

acesso público

------------------------------

Emenda nº 64 Autoria: Rogério Correia - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. - O Plano Plurianual de Ação Governamental de 2012 e a Lei Orçamentaria

Anual de 2012 conterão programas que comtemplem:

I- a promoção da igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, com ações

voltadas  ao  acesso  à  escolarização,  inclusão  de  mulheres  vulnerabilizadase

atendimento materno- infantil , em consonância com os objetivos de Desenvolvimento

do Milenio estabelecidos pelas Nações Unidas.

II- a promoção da agricultura familiar, da educação e da proteção ao meio ambiente,

como forma de desenvolvimento sustentável para os homens, mulheres e minorias

étnicas, como quilombolas e indígenas, que vivem nas zonas rurais do Estado."

Justificação: A proposta tem o objetivo de criar e fortalecer politicas públicas que

garantam a igualdade material entre homens e mulheres , partindo do principio de

que  é  preciso  promover  a  desigualdade  par  se  atingir  a  igualdade.Para  isso  é

necessário  a  criação  de  politicas  públicas  e  ações  afirmativas  para  garantir  este

exercicio as parcelas e segmentos vulneraveis da nossa sociedade.

------------------------------

Emenda nº 65 Autoria: Rogério Correia - PT

Texto da emenda: "Art. ... -  A Lei Orçamentária deverá incluir ação orçamentária

destinada à execução das atividades instituídas pela Lei  nº  13.432,  de 1999,  que

instituiu  o  programa  estadual  de  albergues  para  a  mulher  vítima  de  violência

doméstica e familiar.".

Justificação: Com o crescente número de casos de mortes de mulheres vitimas de
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violencia  doméstica  e  familiar  é  necessário  que  se  crie  programas  que  visem  a

proteção  das  mesmas  que  ficam  cotidianamente  expostas  aos  agressores.Essas

mulheres não conseguem muitas vezes um local seguro para se abrigarem junto com

seus filhos.

------------------------------

Emenda nº 66 Autoria: Rogério Correia - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei orçamentária Anual de 2012 destinará recursos para a implantação

da Politica Estadual do Brasil Rural e a Politica Estadual de Agricultura Urbana nos

termos da Lei nº 15.973 de 12 de janeiro de 2006.

------------------------------

Emenda nº 67 Autoria: Rogério Correia - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. … - A Lei Orçamentária conterá dotação orçamentária destinada ao reajuste do

Piso  Salrial  Nacional  dos  Trabalhadores  da  Educação  Básica  Pública  de  Minas

Gerais."

Justificação: A Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, prevê em seu artigo 5º a

atualização  anual  do  PSPN  segundo  a  variação  do  valor  per-capita,  no  mês  de

janeiro.

------------------------------

Emenda nº 68 Autoria: Rogério Correia - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art.  ...  -  A  Lei  Orçamentária  cumprirá  a  determinação  legal  de  aplicação  de

recursos  na  Manutençaão  e  Desenvolvimento  do  Ensino,  mediante  a  exclusão

imediata  das  despesas com inativos  da  educação básica  no  computo  dos  limites

legais."

Justificação: Em Minas Gerais, a despeito das determinações legais, as despesas

com pagamentos de beneficios aos inativos da educação básica são indevidamente

computadas  como  gasto  da  Manutuenção  e  Desenvolvimento  do  Ensinon  pelo

executivo.

Tanto  o  MEC quanto  a  Secretaria  do  Tesouro  Nacional,  através  do  INEP e  da
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Portaria nº559 de 21 de agosto de 2007, respectivamente, consideram inapropriadas

a incorporação destas para fins de computo do limite constitucional, e deverão ser

computadas conforme interpretação conjunta dos  artigos 37  e 40  da Constituição

Federal de 1988, os arts. 70 e 71 da Lei nº 9.394/96, e o art. 22 da Lei.494/07.

------------------------------

Emenda nº 69 Autoria: Rogério Correia - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier :

"Art.  ...-  O  Poder  Executivo  publicará,  trimestralmente,  o  Demonstrativo  das

Despesas  de  Pessoal  da  cada órgão  e  ou  entidade  a  ele  pertencente,  contendo

detalhamento  da  composição  da  remuneração  do  servidor,  segundo  formas  de

remuneração, cargos e vínculo empregatício."

Justificação: O objetivo desta proposta é garantir a transparencia já que o poder

executivo,  mediante  a  SEPLAG,  tem  publicado  um  modelo  de  demosntrativo  da

remuneração  trimestral,  por  órgão/  entidade,  que  inviabiliza  a  análisa  devida  da

evolução da remuneração e pisos dos seus servidores.

------------------------------

Emenda nº 70 Autoria: Rogério Correia - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ...- A Lei Orçamentária conterá dotação orçamentária destinada a implementar

programa de formação permanente aos membros dos conselhos de controle social da

educação,  CONSFUNDEB-  Conselho  de  Fiscalização dos  Recursos  do  Fundo de

Manutenção  e  Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de  Valorização  dos

Profissionais  da Educação e CAE - Conselho  de Alimentação Escolar,  bem como

recursos para o exercício da fiscalização efetiva, in loco."

Justificação:  As rubricas destinadas ao financiamento dos conselhos de controle

socuial, em particular da área da educação pública, são insuficientes para garantir a

efetividade das competências previstas aos membros eleitos,  segundo previsto na

legislação em vigência.

------------------------------

Emenda nº 71 Autoria: Bloco Minas sem Censura

Texto da emenda: Dê-se ao § 1º do art. 8° a seguint e redação:
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"Art. 8°. (...)

§ 1º Para fins do disposto no inciso V deste artigo, consideram-se ações e serviços

públicos de saúde aquelas implementados pelos órgãos e entidades vinculadas ao

SUS,  em  conformidade  com  a  Resolução  n° 322,  de  08  de  maio  de  2003,  do

Conselho Nacional de Saúde.".

Justificação:  A  proposta  tem  o  objetivo  preservar  o  espírito  da  Emenda

Constitucional n° 29, de 13 de setembro de 2000, qu e tem a clara intenção de garantir

um  fluxo  contínuo  e  ampliado  de  recursos  para  o  Sistema  Único  de  Saúde.  A

participação do gasto público no total de gastos na Saúde no Brasil é de 45%. Em

qualquer País com um sistema de recorte universal, essa participação é de 70% a

75%. Quando se analisa o gasto per capita, vê-se que o Brasil gasta metade do que a

Argentina ou o Chile. Hoje, os Poderes Públicos de todo o país despendem cerca R$

40 bilhões para 180 milhões de pessoas, o que resultaria em cerca de R$ 200 per

capita/ano. Assim,  o desvio de recursos destinados ao SUS para outros aspectos

condicionantes  da  saúde,  que,  por  mais  relevantes  que  sejam,  não  têm  o  perfil

universalizante do Sistema, compromete ainda mais os já insuficientes recursos do

setor. A emenda visa também adequar a LDO à legislação vigente na área de SUS,

especialmente  à  Resolução  nº  322,  editada  pelo  Conselho  Nacional  de  Saúde  e

homologada pelo Ministério da Saúde. Esperamos, com essa emenda, evitar que a

previsão orçamentária para 2011 inclua entre as despesas com saúde gastos que não

são pertinentes à área.

------------------------------

Emenda nº 72 Autoria: Bloco Minas sem Censura

Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 8° o seguint e parágrafo:

"Art. 8°. (...)

§ As despesas com ações e serviços públicos de saúde de que trata o inciso V

deste artigo serão financiadas pelo produto da arrecadação dos impostos a que se

refere o art.  155,  e das transferências de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I,

alínea a, e inciso II da Constituição da República, constantes no Orçamento Fiscal do

Estado.".

Justificação: A Constituição da República é clara quanto à vinculação de 12% do
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produto de impostos e transferências para a ações e serviços públicos de saúde.

Apesar disso, o Governo tem apresentado, reiteradas vezes, para o cumprimento da

vinculação, despesas realizadas por outras fontes de financiamento. Destacam-se,

entre  essas,  as  despesas  realizadas  pela  COPASA,  financiadas  com  recursos

provenientes da cobrança de tarifas sobre o consumo dos usuários do serviço. Esses

recursos  integram  o  patrimônio  da  empresa  e  não  se  confundem,  em  hipótese

alguma,  com os  recursos  discriminados  pela  Constituição.  Não se  trata,  aqui,  de

negar  importância,  para  a  prevenção  da  saúde  da  população,  da  ampliação  do

serviço  de  saneamento  ambiental,  mas  sim  de  preservar  a  integridade  do

mandamento constitucional: é absolutamente imprescindível o aumento de recursos

públicos para a área de saúde, inclusive para o saneamento, desde que respeitados

os princípios  basilares  do  Sistema Único  de  Saúde de gratuidade dos serviços e

participação da sociedade na definição das prioridades. Não é admissível, portanto, a

substituição de recursos dos impostos por tarifas cobradas aos usuários.

------------------------------

Emenda nº 73 Autoria: Bloco Minas sem Censura

Texto da emenda: Dê-se ao Art. 9° a seguinte redaçã o:

"Art. 9°. Os recursos previstos no inciso II do § 2 .º 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 e

liquidadas nos termos do art. 63 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964.

§1º Excepcionalmente poderão ser computadas para efeito de cálculo dos recursos

mínimos a que se refere este artigo despesas empenhadas e não liquidadas inscritas

em restos a pagar até o limite das disponibilidades de caixa ao final do exercício.

§2º Os recursos provenientes do cancelamento ou da prescrição de restos a pagar,

inscritos na forma do §1º deste artigo, deverão ser aplicados em ações e serviços

públicos de saúde até o final do exercício subsequente, sem prejuízo do percentual

mínimo a ser aplicado no exercício correspondente.".

Justificação: O artigo tem o propósito de definir que apenas serão computadas no

cálculo da vinculação as despesas liquidadas no ano, impedindo o cômputo de restos

a  pagar  não  processados,  facilmente  canceláveis,  procedimento  que  desrespeita
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orientação  expedida  pelo  Tribunal  de  Contas  do  Estado.  Com  a  adoção  desse

dispositivo  na  LDO,  a  partir  de  2005,  foi  possível  evitar  a  realização,  durante  a

execução orçamentária, de manobras contábeis, como a postergação propositada de

repasse  de  recursos  à  saúde  e  a  realização  de  empenhos  sem  a  entrega  dos

correspondentes  serviços  ou  mercadorias.  Admitimos  ainda,  por  compreender  as

dificuldades administrativas de execução orçamentária de despesas, a possibilidade

de inscrição de restos a pagar não liquidados,  desde que haja disponibilidade de

caixa  para  seu  pagamento,  seguindo  a  mesma  orientação  do  projeto  de

regulamentação da emenda 29 que tramita no Congresso. Acreditamos ainda que a

redação pode ser aperfeiçoada, retirando-se do texto a menção às entidades que não

integram o orçamento fiscal e que, por conseguinte, não empenham despesas nem

podem computar gastos como ações e serviços públicos de saúde.

------------------------------

Emenda nº 74 Autoria: Bloco Minas sem Censura

Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 8° o seguint e parágrafo:

"Art. 8°. (...)

§  não  serão  computadas  nas  despesas  de  que  trata  o  inciso  III  deste  artigo

pagamentos efetuados a título de benefícios previdenciários de inativos.".

Justificação:  A  LDBEN  disciplina,  em  seu  art.  70,  quais  são  as  despesas

consideradas de manutenção e desenvolvimento do ensino, e que, portanto, devem

entrar no cômputo do limite constitucional, no caso do Estado, nos 25% mínimos a

serem gastos com educação. Entre as despesas ali arroladas consta a 'remuneração

e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação' e, ainda,

no art. 71, onde estão enumeradas as que não se enquadram como MDE, constam

aquelas  realizadas  com  'pessoal  docente  e  demais  trabalhadores  da  educação,

quando  em  desvio  de  função  ou  em  atividade  alheia  à  manutenção  e

desenvolvimento  do ensino'.  A CR/88 distingue em seu texto os  termos provento,

pensão e remuneração, aplicando o termo remuneração para os servidores ativos,

provento  para  os  inativos  e  pensão  para  os  pensionistas.  Diante  do  exposto,

considerando a interpretação conjunta dos artigos da constituição e das leis relativas

à  educação,  conclui-se  que,  para  fins  do  limite  constitucional  com  MDE,  a



142
____________________________________________________________________________

componente  'remuneração'  deve  se  restringir  às  despesas  correspondentes  ao

pagamento do pessoal efetivo, que se encontra exercendo cargo, emprego ou função

na  atividade  do  ensino,  excluindo-se,  portanto,  as  despesas  com  inativos  e

pensionistas. Contudo, o Estado de Minas Gerais computa os gastos com inativos

como  despesas  com  MDE,  considerando-as  no  cálculo  do  mínimo  constitucional

(25%).  Nas  contas  de  2009,  como  demonstrou  o  corpo  técnico  do  TCE-MG,

expurgando-se os valores registrados na função Previdência Social, os gastos com

MDE alcançariam 20,15%, abaixo,  portanto, do mínimo constitucional  determinado

para  os  Estados.  A  emenda  procura,  portanto,  garantir  o  cumprimento  do

mandamento constitucional por parte do Estado.

------------------------------

Emenda nº 75 Autoria: Bloco Minas sem Censura

Texto da emenda: Acrescente-se, onde convier, o seguinte art.:

"Art. . A revisão geral anual de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição da

República e o art. 21 desta lei se fará no dia 1º de fevereiro mediante a aplicação

sobre  as  tabelas  de  vencimentos  das  carreiras  dos  servidores  do  percentual  da

variação nominal anual do valor líquido arrecadado de ICMS em 2011, deduzido do

percentual de 1,83% referente ao crescimento vegetativo da folha salarial.".

Justificação: Procuramos tornar efetiva a previsão constitucional de revisão anual

da  remuneração  de  pessoal  de  forma  compatível  com  crescimento  da  mais

importante  fonte  de  receita  do  Estado,  de  forma  a  garantir,  simultaneamente,  o

equilíbrio das contas públicas.

------------------------------

Emenda nº 76 Autoria: Bloco Minas sem Censura

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

"Art. . O envio ao Poder Legislativo dos projetos da lei orçamentária para 2012 e do

Plano Plurianual de Ação Governamental  -  PPAG 2012 - 2015 será precedido da

realização de audiências públicas regionais, com a finalidade da coleta de subsídios

para sua elaboração, de acordo com o art. 48 da Lei complementar 101/ 2000.

§  1º  -  As  propostas  aprovadas  em  Audiência  Pública  serão  obrigatoriamente

incluídas na Proposta Orçamentária.".
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Justificação:  A proposta  visa  ampliar  a  possibilidade de participação popular  na

elaboração  do  orçamento,  fazendo  com  que  esta  incida  já  durante  o  primeiro

momento da sua elaboração. O que se pretende é evoluir do atual sistema, no qual a

proposta orçamentária é elaborada pelos órgãos de planejamento dos Poderes do

Estado, para um sistema de orçamento participativo, onde a incidência dos cidadãos

possa se dar de maneira ampla e soberana.

------------------------------

Emenda nº 77 Autoria: Bloco Minas sem Censura

Texto da emenda: Acrescente-se ao Art. 8º os seguintes incisos:

"Art. 8º (...)

XIX - o demonstrativo da compatibilidade da programação do orçamento com os

objetivos e metas fiscais constantes desta lei;

XX - detalhamento dos custos unitários médios mais representativos, utilizados na

elaboração dos orçamentos para os principais serviços de engenharia e obras;

XXI  -  demonstrativo  da  Receita  Líquida  Real,  de  que  trata  a  Lei  Federal  nº

9.496/97.".

Justificação:  Procuramos  ampliar  o  rol  de  informações  complementares  que

acompanham o projeto de orçamento do Estado de forma a permitir  a aferição da

compatibilidade da programação anual com os demais instrumentos de planejamento,

determinando  os  custos  da  ação  governamental  e  sua  adequação  à  cenário

financeiro previsto na LDO e no Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste

Fiscal - PAF.

------------------------------

Emenda nº 78 Autoria: Bloco Minas sem Censura

Texto da emenda: Dê-se aos incisos do art. 38 do projeto a seguinte redação:

"Art. 38. (...)

I - o projeto e a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - o projeto e a Lei Orçamentária Anual;

III  -  as informações de programação e execução bimestral das metas físicas do

SIGPLAN;

IV - a execução orçamentária com o detalhamento por função, subfunção, programa
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e ações, mensalmente e de forma acumulada, assim como as demais informações

determinadas pela Lei Complementar nº 131, de 27 de maio 2009;

V - até o vigésimo dia de cada mês, relatório comparativo da arrecadação mensal

realizada até o mês anterior das receitas com as respectivas estimativas bimestrais,

bem como de eventuais reestimativas por força de lei;

VI - demonstrativo, atualizado mensalmente, de contratos e convênios referentes a

projetos,  discriminando  as  classificações  funcional  e  por  programas,  a  unidade

orçamentária,  a contratada ou convenente,  o objeto e os prazos de execução, os

valores e as datas das liberações de recursos;

VII -  relatórios das despesas com publicidade institucional e com publicidade de

utilidade pública, discriminando o total das despesas da administração direta e da

indireta, incluindo as empresas controladas pelo Estado, por tipo de mídia, órgão ou

entidade  responsável  pela  informação  veiculada  e  a  relação  das  agências

contratadas pelo Executivo.

VIII - cópias dos originais dos contratos vigentes de dívida pública e, quando for o

caso, sua tradução, assim como a íntegra dos termos de entendimento técnico e dos

relatórios de avaliação do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal.

IX - a íntegra dos termos de entendimento técnico e dos relatórios de avaliação do

Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, celebrado entre

o Estado de Minas Gerais e a União.

§ (...)".

Justificação:  Procuramos  garantir  um  patamar  mínimo  de  divulgação  de

informações sobre a execução de despesas pelo Executivo, de modo a ampliar  o

grau de transparência orçamentária do Estado.

------------------------------

Emenda nº 79 Autoria: Bloco Minas sem Censura

Texto da emenda: Dê-se ao art. 41 do projeto a seguinte redação:

"Art.  41. Será assegurado aos membros da Assembléia o acesso irrestrito,  para

consulta, ao Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI-MG -, ao Sistema

de Informações Gerenciais e Planejamento - SIGPLAN -, ao Sistema de Gestão de

Convênios, Portarias e Contratos do Estado de Minas Gerais - SIGCON-MG -,  ao
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Sistema Integrado de Administração -  SIAD -  e ao Sistema Gerencial de Metas e

Atividades Fazendárias - SIGMA -, assim como aos respectivos armazéns de dados,

para fins de acompanhamento e fiscalização orçamentários a que se refere a alínea

"b" do inciso I do art. 160 da Constituição do Estado.

Parágrafo único - O Executivo garantirá ao Poder Legislativo as condições técnicas

de  acesso  e  o  treinamento  para  a  operação  dos  mecanismos  de  consulta  aos

sistemas referidos no caput.".

Justificação: Para o pleno exercício dos poderes de fiscalização do Legislativo é

necessário o total  acesso a todos os bancos de dados referentes à execução de

despesas e receitas públicas.  Por esse motivo, propomos a ampliação do rol dos

sistemas que serão postos à disposição dos parlamentares.

------------------------------

Emenda nº 80 Autoria: Bloco Minas sem Censura

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. . Será assegurado aos membros da Assembléia Legislativa o acesso irrestrito,

para  consulta,  ao  SIAFI  Assembléia  para fins  de  acompanhamento  e  fiscalização

orçamentários a que se refere a alínea "b" do inciso I do art. 160 da Constituição do

Estado.".

Justificação: Para o pleno exercício dos poderes de fiscalização do Legislativo é

necessário o total  acesso a todos os bancos de dados referentes à execução de

despesas públicas, inclusive os referentes às despesas do próprio Poder. Não vemos

motivo  pelo  qual  não  se  possa  dar  a  todos  os  membros  desta  Casa  o  pleno

conhecimento da sua execução orçamentária e financeira.

------------------------------

Emenda nº 81 Autoria: Bloco Minas sem Censura

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art.  .  O  orçamento  discriminará  em  fonte  de  recurso  específica  as  receitas

decorrentes de transferências voluntárias efetivadas por convênios, acordos e ajustes

com a União.".

Justificação:  São  cada  vez  mais  freqüentes  no  Brasil  os  programas  e  políticas

públicas  de  execução  multigovernamental.  Essa  tendência  configura  importante



146
____________________________________________________________________________

avanço nas relações federativas, instituindo a co-responsabilidade e a cooperação

entre  os  diversos  entes  na  prestação  de  serviços  ao  cidadão.  A proposta  que

apresentamos  visa  a  aperfeiçoar  a  execução  dos  programas  desenvolvidos  em

colaboração  com  a  União  e  dar  visibilidade  às  políticas  comuns  aos  dois  entes,

efetivando  prática  comum  em  organismos  estruturados  na  forma  do  federalismo

cooperativo.

------------------------------

Emenda nº 82 Autoria: Bloco Minas sem Censura

Texto da emenda: Acrescente-se, ao art. 36 o seguinte § 2°, passando o parágrafo

único a § 1°:

"Art. 36. (...)

§ 2° - O Poder Executivo publicará, juntamente com o cronograma de que trata o

caput,  as  metas  bimestrais  de  realização  de receitas,  desdobradas  por  categoria

econômica e origem.".

Justificação:  A  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  deu  grande  importância  ao

planejamento financeiro dos entes públicos, prevendo, inclusive, a obrigação de se

limitar  os  empenhos,  como previsto  no  art.  36  do  PLDO,  caso  não  se  efetive  a

previsão de receita.  Para isso, o art.  13 dessa lei  determina o desdobramento da

receita prevista em metas bimestrais de arrecadação. A emenda que apresentamos

tem o objetivo de dar total publicidade a essas metas, que hoje não são atualizadas

pela Secretaria da Fazenda.

------------------------------

Emenda nº 83 Autoria: Bloco Minas sem Censura

Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 18 os seguintes parágrafos:

"Art. (...)

§ 3º Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais exposições de

motivos circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem as conseqüências dos

cancelamentos de dotações  propostos  sobre  a  execução de atividade,  projeto  ou

operação especial objeto de cancelamento, assim como sobre as respectivas metas.

§ 4º Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação, as

exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de  receitas para o
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exercício.".

Justificação:  As  modificações  aqui  propostas  têm  o  objetivo  de  regular  a

apresentação de créditos adicionais à apreciação dessa Casa, de modo a facilitar o

acompanhamento e fiscalização das modificações introduzidas na lei orçamentária.

Pretendemos, com a adoção dos mecanismos de controle e transparência propostos

ampliar o debate público sobre os custos da execução das políticas governamentais,

reforçando o sistema de planejamento pelo exercício da justificação circunstanciada

de todos os seus atos.

------------------------------

Emenda nº 84 Autoria: Bloco Minas sem Censura

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier o seguinte art.:

"Art.  .  Os  órgãos  ou  entidades  concedentes  deverão  disponibilizar  na  internet

informações  contendo,  no  mínimo,  data  da  assinatura  dos  instrumentos  de

transferência  voluntária,  nome  do  convenente,  objeto  das  transferências,  valor

liberado e classificação funcional, programática e econômica do respectivo crédito.

Parágrafo único. Os órgãos concedentes deverão ainda:

I - divulgar, pela internet:

a) os critérios para a seleção dos beneficiados pelo programa;

b) no prazo de 60 (sessenta) dias após a publicação da lei orçamentária, o conjunto

de exigências e procedimentos, inclusive formulários, necessários à realização das

transferências;

c)  os  meios  para  apresentação  de  denúncia  sobre  a  aplicação  irregular  dos

recursos transferidos;

II  -  viabilizar  acompanhamento,  pela  internet,  dos  processos  de  liberação  de

recursos;

III  -  adotar  procedimentos  claros,  objetivos,  simplificados  e  padronizados  que

orientem os  interessados  de modo a facilitar  o  seu acesso direto  aos  órgãos da

Administração Pública Estadual.".

Justificação:  A emenda  pretende  estabelecer  procedimentos  que  simplifiquem  e

dêem  transparência  à  execução  de  políticas  públicas  estaduais  por  meio  da

colaboração com os municípios. Propomos a publicação dos critérios que determinam
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a escolha de um município como parceiro da Administração Estadual,  de modo a

garantir  a  impessoalidade  no exercício  discricionário  de  despesas  e  possibilitar  a

todos  os  municípios  a  igualdade  de  condições  na  disputa  dos  recursos

complementares estaduais.

------------------------------

Emenda nº 85 Autoria: Bloco Minas sem Censura

Texto da emenda: Dê-se ao § 4º do art. 25 a seguinte redação, acrescentando-se o

seguinte §:

"Art. 25. (...)

§ 4º. O convenente será comunicado pelo órgão concedente da ocorrência de fato

que  motive  a  suspensão ou  o  impedimento  de  liberação de recursos  a  título  de

transferências voluntárias.

§  5°.  A  Controladoria-Geral  do  Estado  manterá  cadas tro  atualizado  relativo  à

adimplência dos entes federativos para efeito de transferência voluntária do Estado e

manterá  na  internet  relação  atualizada  dos  entes  que  apresentarem  motivos  de

suspensão ou impedimento de transferências voluntárias.".

Justificação: A emenda busca criar condições para que os Municípios e entidades

tomem rápido conhecimento de qualquer evento que os impeçam de firmar convênios

com o Estado,  de  modo a tomar  tempestivamente  as  providencias  necessárias  à

regularização de suas relações com o poder Público estadual.

------------------------------

Emenda nº 86 Autoria: Bloco Minas sem Censura

Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 21 os seguintes parágrafos:

"Art. 21. (...)

§ 1º Serão consideradas contratos de terceirização de mão de obra, para efeito do

disposto  no  §  1º  do  art.  18  da  Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  2000,  as

despesas provenientes de contratação de pessoal  para substituição de servidores

pertencentes a categorias funcionais abrangidas por planos de cargos do quadro de

pessoal  de  órgão  ou  entidade,  sendo  tais  despesas  contabilizadas  como Outras

Despesas de Pessoal.

§  2° Os  serviços  de  consultoria  somente  serão  contr atados  para  execução  de
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atividades que comprovadamente não possam ser desempenhadas por servidores ou

empregados da Administração Estadual, publicando-se no Diário Oficial do Estado e

na página oficial do órgão na internet, além do extrato do contrato, a motivação e a

autorização da contratação, na qual constará, necessariamente, quantitativo médio de

consultores,  custo  total  dos  serviços,  especificação  dos  serviços  e  prazo  de

conclusão.".

Justificação: A emenda tem o objetivo de dar maior transparência às despesas com

consultorias,  que,  como  demonstraram  estudos  do  Ministério  do  Planejamento,

referentes  particularmente  à  contratação  de  consultores  em  programas  com

financiamento  internacional,  freqüentemente  têm  custos  superiores  ao  trabalho

desenvolvido por quadros existentes no próprio serviço público. O mecanismo já foi

adotado nas LDO's de 2004 a 2010, não parece haver motivo para sua exclusão,

principalmente quando se observa a trajetória crescente dessas despesas.

------------------------------

Emenda nº 87 Autoria: Bloco Minas sem Censura

Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 34 o seguinte §1º, passando o parágrafo

único a § 2º:

"Art. 34. (...)

§ 2º. Os recursos alocados para os fins previstos nos incisos caput só poderão ser

cancelados para abertura de créditos adicionais com outra finalidade por meio de lei

específica.".

Justificação:  O  projeto  reproduz  norma  tradicionalmente  inserida  nas  LDO's

estaduais,  que  restringe  a  participação  do  Legislativo  na  elaboração  da  lei

orçamentária. Julgamos ser necessária uma maior participação do Poder Legislativo

na  elaboração  da  programação  orçamentária,  em  nome  do  equilíbrio  entre  os

Poderes. Acreditamos que uma forma de equilibrar o peso relativo dos Poderes na

elaboração do orçamento  seria restringir  o  uso das dotações listadas nos incisos

como fonte de anulação de recursos para  atos  de  suplementação,  submetendo o

Executivo às  mesmas limitações impostas ao Legislativo.  Dessa forma,  caso seja

necessária a reprogramação das despesas relacionadas nos incisos, esta se fará por

meio de projeto de lei específica.
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------------------------------

Emenda nº 88 Autoria: Bloco Minas sem Censura

Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 53 o seguinte parágrafo único:

"Art. 53. (...)

Parágrafo único. A resolução a que se refere o caput não incidirá sobre superávits

financeiros de recursos:

I - provenientes de transferência do Sistema Único de Saúde - SUS;

II - provenientes de transferência do Sistema Único de Assistência Social - Suas -;

III - os recursos destinados à Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais -

FAPEMIG;

IV - dos institutos de previdência

V - demais recursos legalmente vinculados a finalidades específicas;".

Justificação: Com suposto respaldo em artigo semelhante ao que está inserido na

LDO para o ano de 2003, o Executivo, em janeiro de 2004, promoveu a reversão ao

Tesouro  de  R$318,85  milhões  de  superávit  da  FAPEMIG.  Esses  recursos  foram

destinados  à  FAPEMIG  por  vinculação  constitucional  e  sua  transferência  a  essa

entidade foi propositadamente retardada, impedindo sua efetiva aplicação. A manobra

foi expressamente reprovada pelo Tribunal de Contas do Estado e pela Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária desta Casa, por representar claro desrespeito

a vontade da Constituição e ao Parágrafo único do art. 8° da Lei de Responsabilidade

Fiscal, segundo o qual "os recursos legalmente vinculados a finalidades específicas

serão utilizados apenas para atender  ao objeto de sua vinculação,  ainda que em

exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso". Procuramos, com a emenda,

preservar os mandamentos constitucionais de manobras contábeis que desvirtuam o

princípio republicano de respeito à legalidade.

------------------------------

Emenda nº 89 Autoria: Bloco Minas sem Censura

Texto da emenda: Dê-se ao inciso VII do art. 8º a seguinte redação :

"Art. 8º. (...)

VII - demonstrativo consolidado do serviço da dívida para 2012, acompanhado da

memória de cálculo das estimativas das despesas com amortização e com juros e



151
____________________________________________________________________________

encargos e de quadro  detalhado evidenciando,  para  cada operação de crédito,  a

natureza da dívida, o respectivo credor, o saldo devedor e respectivas projeções de

pagamento de amortizações e encargos, as taxas de juros pagas e cronograma de

pagamento;".

Justificação: O Estado de Minas Gerais foi  uma das unidades da federação que

registrou maior aumento no endividamento público nos últimos cinco anos, conforme

acompanhamento  do  Banco  Central.  Não  há  dúvida  de  que  o  endividamento  é

método legítimo para a antecipação de investimentos que, de outra forma, poderiam

chegar tarde demais para o atendimento da população. No entanto, uma vez que

estas operações podem comprometer a capacidade de gerações futuras na busca do

desenvolvimento,  é  necessário  que  se  promova  o  maior  grau  possível  de

transparência  em  sua  administração.  A  emenda  promove  a  manutenção  do

detalhamento  já  constante  na  lei  orçamentária  sobre  os  custos  da  dívida  pública

desde 2008, graças a sua inclusão em todas as LDO's estaduais desde 2007.

------------------------------

Emenda nº 90 Autoria: Bloco Minas sem Censura

Texto  da  emenda:  Acrescente-se  ao  Capítulo  VI  do  PL  o  seguinte  art.  49,

remunerando-se os demais:

"Art.  49 -  Os projetos  de autorização legislativa de operações financeiras  serão

instruídos com a demonstração da relação custo-benefício e do interesse econômico

e social da operação, de que trata o §1° do art. 32  da Lei Complementar Federal n°

101,  de  2000,  e  a  relação  dos  projetos  ou  atividades  orçamentárias  a  serem

financiados,  assim  como  das  condições  financeiras  da  operação,  incluindo,  no

mínimo, os prazos de amortização e carência do empréstimo, a taxa de juros e os

encargos a serem pagos, o indexador e a forma de repactuação do saldo devedor, e,

quando for o caso, proposta firme, protocolo de intenções ou instrumento congênere

firmado com a entidade financiadora.".

Justificação:  A  proposta  visa  permitir,  por  parte  da  Assembléia,  o  pleno

conhecimento das condições de endividamento a serem assumidos pelo Estado, de

modo a que este Poder possa compartilhar com o Governo a responsabilidade pelo

futuro  da  gestão  fiscal  do  Estado,  fundamento  da  necessidade  constitucional  de
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autorização legislativa.

------------------------------

Emenda nº 91 Autoria: Bloco Minas sem Censura

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier o seguinte art.:

"Art. . A Lei Orçamentária de 2012 e o Plano Plurianual de Ação Governamental

(PPAG)  2012  -  2015  discriminarão,  em  categoria  de  programação  específica,  as

dotações destinadas às transferências aos Municípios para compensação das perdas

de  arrecadação  decorrentes  de  desoneração  do  Imposto  sobre  Circulação  de

Mercadoria e Serviços - ICMS, no montante mínimo de 25% (vinte e cinco por cento)

da previsão de renúncia de receita e outros benefícios constante no anexo I.7 desta

lei, a ser distribuído pelos critérios estabelecidos pela Lei 18.030, de 12 de janeiro de

2009.".

Justificação: A emenda acolhe a proposta do Senador Aécio Neves de estabelecer

norma  estabilizadora  sobre  os  repasses  decorrentes  de  impostos  compartilhados.

Ora, como há impostos e contribuições cujas receitas são compartilhadas com os

demais  entes  subnacionais,  torna-se claro  que a  implementação  de medidas  que

diminuem  a  arrecadação  desses  tributos,  certamente  terá  impacto  negativo  nas

receitas  das  demais  unidades  da  federação.  A  leitura  do  texto  constitucional

demonstra a necessidade de norma estabilizadora nas relações federais: nada deve

impedir  que  o  governo  estadual  adote  medidas  fiscais  para  a  proteção  e

desenvolvimento  da  economia  do  Estado.  Nada,  porém, deve  impedir  a  imediata

compensação dos demais entes federados em vista da inequívoca perda de receitas

decorrentes  de  tais  medidas.  Em  essência,  a  presente  proposta  visa  criar  uma

sistemática  de  transferências  complementares  para  as  esferas  de  governo

municipais.

------------------------------

Emenda nº 92 Autoria: Bloco Minas sem Censura

Texto  da  emenda:  Acrescente-se  ao  Capítulo  VI  do  PL  o  seguinte  art.,

renumerando-se os demais:

"Art. . Até 15 de maio o Executivo deverá apresentar à Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária da Assembleia Legislativa a proposta preliminar de metas
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e compromissos para o triênio 2012-2014 a ser encaminhada à Secretaria do Tesouro

Nacional para revisão do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal -

PAF.".

Justificação: O Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal - PAF -, é o

programa no qual o Estado teve que se inscrever para que a União assumisse sua

dívida. Nos termos de entendimento técnico o estado se compromete a atingir metas

referentes  a  dívida  financeira  em  relação  à  receita  líquida  real  -  RLR;  resultado

primário, entendido como a diferença entre as receitas e despesas não financeiras;

despesas com funcionalismo público; arrecadação de receitas próprias; privatização,

permissão ou concessão de serviços públicos, reforma administrativa e patrimonial; e

despesas  de  investimento  em  relação  à  RLR.  Os  termos  de  entendimento  são

firmados trienalmente entre o Estado e a União, por meio da Secretaria do Tesouro

Nacional. Como se pode perceber, as metas estabelecidas no PAF são de extrema

importância para o futuro do Estado. O atual acordo, o nono, abrange o período de

2010 a 2012, e a renegociação das metas para 2013 a 2015 deverá ocorrer a partir

de  maio  do  próximo  ano,  já  que  a  não-revisão  do  Programa  eqüivale  ao  não-

cumprimento de seis metas, implicando o apenamento segundo os termos da Medida

Provisória n° 2.192/70,  de 24 de agosto de 2001,  co m redação dada pela  Lei  n°

10.661, de 22 de abril de 2003. A emenda procura, assim, estabelecer um mecanismo

de participação do Legislativo mineiro na negociação desse importante instrumento

de planejamento e gestão financeira do Estado.

------------------------------

Emenda nº 93 Autoria: Bloco Minas sem Censura

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier o seguinte art.:

"Art.  .  A execução  orçamentária  e  financeira  deverá  identificar  nominalmente  o

Município beneficiado.

Parágrafo único. No caso de compras centralizadas pelos órgãos e entidades do

Executivo para distribuição às unidades administrativas, cuja localidade seja diversa à

da aquisição, o registro da execução deverá permitir a identificação das localidades

beneficiadas.".

Justificação:  A emenda  traz  para  o  âmbito  estadual  importante  contribuição  da
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bancada mineira do PSDB na Câmara Federal, notadamente dos Deputados Rodrigo

de Castro e Domingos Sávio, à LDO da União.

------------------------------

Emenda nº 94 Autoria: Bloco Minas sem Censura

Texto da emenda: Acrescente-se Capítulo V do PL o seguinte art. 48, renumerando-

se os demais:

"Art.  48.  O  Poder  Executivo  publicará,  bimestralmente,  na  internet  e  em

demonstrativo  a  ser  encaminhado  à  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária,  relatório discriminando as programações financiadas aos Municípios

pelo BDMG, informando o ente beneficiário e, no mínimo:

I - quanto à execução física:

a)  no  caso  de  realização  de  obras  e  serviços,  o  percentual  verificado  pela

realização parcial com medição atestada e aferida período;

b) no caso de aquisição de bens, a quantidade parcial entregue, atestada e aferida,

II - quanto à execução financeira, os saldos anteriores, as concessões no período,

os recebimentos no período, discriminando-se amortizações e encargos, e os saldos

atuais.".

Justificação:  A emenda  traz  para  o  âmbito  estadual  importante  contribuição  da

bancada mineira do PSDB na Câmara Federal, notadamente dos Deputados Rodrigo

de Castro e Domingos Sávio, à LDO da União.

------------------------------

Emenda nº 95 Autoria: Bloco Minas sem Censura

Texto da emenda: Acrescente-se, onde convier, o seguinte art.:

"Art. . Os Restos a Pagar não processados, relativos a despesas discricionárias e

não financeiras, inscritos no exercício de 2012 não excederão a 50% (cinqüenta por

cento) do valor inscrito no exercício de 2011.

§ 1º Os restos a pagar inscritos na condição de não processados sem execução

iniciada posteriormente terão validade até 31 de dezembro do ano subsequente de

sua inscrição.

§  2º  Para  fins  de  cumprimento  do  parágrafo  anterior,  o  início  da  execução  da

despesa será verificada:
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I  -  Nos  casos  da  realização  de  serviços  e  obras,  pela  realização  parcial  com

medição correspondente atestada e aferida;

II - Nos casos de aquisição de bens, pela quantidade parcial entregue, atestada e

aferida.".

Justificação:  A emenda  traz  para  o  âmbito  estadual  importante  contribuição  da

bancada mineira do PSDB no Congresso Nacional, notadamente do Senador Aécio

Neves e dos Deputados Rodrigo de Castro e Domingos Sávio, à LDO da União.

------------------------------

Emenda nº 96 Autoria: Bloco Minas sem Censura

Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 29 o seguinte §2º, passando o §2º a §3º:

"Art. 29 (...)

§2º - A consolidação anual dos relatórios de que trata o §1º fará parte da Prestação

de Contas do Governador e sua análise integrará o parecer preliminar do Tribunal de

Contas do Estado,  ficando os eventuais  responsáveis  pela sua não apresentação

tempestiva sujeitos às sanções previstas no Título X da Lei Complementar nº 33, de

28 de junho de 1994.".

Justificação: A emenda aqui proposta tem o objetivo de dar efetividade ao relatório

de  acompanhamento  do  Orçamento  de  Investimentos  das  empresas  estatais  e,

consequentemente,  ao  próprio  Orçamento  de  Investimentos.  Devemos  notar,

suplementarmente,  que  o  procedimento  de  inclusão  da  prestação  de  contas  das

empresas  controladas  que  propomos  é  efetivado  pela  União,  que  inclui  análise

detalhada da execução orçamentária dos investimentos das empresas estatais entre

os documentos que compõe a Prestação de Contas do Presidente da República.

------------------------------

Emenda nº 97 Autoria: Bloco Minas sem Censura

Texto da emenda: Acrescente-se no Capítulo V do PL o seguinte art.:

"Art. O Tribunal de Contas do Estado incluirá no parecer preliminar sobre as Contas

do Governador parecer sobre a adequação das ações e financiamentos concedidos

em 2012 pelo BDMG e pelos fundos do qual é o Banco é gestor ou agente financeiro

à política de aplicação estabelecida nesta lei.".

Justificação: De acordo com o ilustre Ministro do STJ, Ministro Humberto Martins,
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ao entender que os Bancos Públicos são passíveis de fiscalização pelos Tribunais de

Contas,  suplementarmente  à  supervisão  exercida  pelo  Banco  Central,  todos  os

sistemas e órgãos de controle e fiscalização de recursos públicos devem, em uma

República, ser valorizados e dotados de poderes implícitos idôneos para que sejam

atingidos os  fins  constitucionais.  Procuramos com essa emenda dar  substância  a

determinação constitucional  de que a LDO estabeleça a política de aplicação das

instituições financeiras públicas, dando instrumentos para que os órgãos de controle

externo verifiquem a aderência das instituições oficiais à política estabelecida.

------------------------------

Emenda nº 98 Autoria: Celinho do Sinttrocel - PC DO B

Texto da emenda: O Inciso II do Art. 33 passa a vigorar com a seguinte redação:

II  -  pagamentos, a qualquer título,  a servidor  da Administração Pública Estadual

direta ou indireta por serviços de consultoria ou de assistência técnica;

Justificação: A alteração no artigo 33 do PL 1697/2011 visa corrigir uma distorção

que nos parece haver no respectivo projeto.

O inciso II  deve explicitar  que os servidores a que não poderão ser destinados

recursos para atender às despesas são, exclusivamente, os servidores públicos da

Administração  Pública  Estadual.  Desta  forma  a  alteração  proposta  no  inciso  visa

explicitar  para  evitar  interpretações  diversas  acerca  do  proposto,  garantindo  a

possibilidade de serviços de assistência técnica e consultoria prestado por servidores

vinculados  a  outros  entes  da  Federação,  como,  por  exemplo  professores  das

universidades públicas federais e outros servidores qualificados.

------------------------------

Emenda nº 99 Autoria: Celinho do Sinttrocel - PC DO B

Texto da emenda: Suprima-se o Art. 53.

Justificação:  Esta  emenda visa restaurar  a  legalidade do PL 1697/2011 em sua

integridade.

O artigo 53 do PL 1697/2011 fere a Lei Complementar 101 no seu artigo 8º, que diz:

Art.  8o  Até  trinta  dias  após  a  publicação  dos  orçamentos,  nos  termos  em  que

dispuser a lei de diretrizes orçamentárias e observado o disposto no art.4º, inciso I,

alínea "c", o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma
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de execução mensal de desembolso.

Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão

utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em

exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Tendo em vista esses pressupostos da LRF, o artigo 53 do PL 1697/2011 torna-se

inconstitucional, pois o superavit financeiro das despesas vinculadas não poderão ser

revertidos como recurso ordinário do Tesouro Estadual para o exercício próximo.

O artigo oitavo da LC 101 é explícito ao dizer que poderá ser utilizado no próximo

exercício, desde que, exclusivamente, na sua vinculação específica.

Sendo assim solicito aos pares a supressão do artigo 53 do PL 1697/2011.

------------------------------

Emenda nº 100 Autoria: Celinho do Sinttrocel - PC DO B

Texto da emenda: O Inciso I do Art. 33 passa a vigorar com a seguinte redação:

I - Sindicatos de servidores públicos, associações de servidores públicos e ou clube

de servidores públicos;

Justificação: Justificação: A alteração no artigo 33, do PL 1697/2011 visa corrigir

uma distorção que nos parece haver no respectivo projeto.

O inciso I deve-se explicitar que os sindicatos e associações a que não poderão ser

destinados recursos para atender a despesas são os sindicatos e associações dos

servidores públicos. Desta forma a alteração proposta no inciso visa explicitar, para

evitar interpretações diversas acerca do proposto, impedindo, por exemplo, convênios

para a qualificação profissional,  os quais sejam firmados entre sindicatos, centrais

sindicais e outras associações profissionais.

------------------------------

Emenda nº 101 Autoria: Celinho do Sinttrocel - PC DO B

Texto da emenda: Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo:

Artigo  -  O  poder  Executivo  divulgará,  juntamente  com  o  primeiro  Relatório

Resumido  da Execução Orçamentária  de  2012,  demonstrativo  da  evolução anual

estoque da dívida estadual com a União no âmbito da Lei 9496/1997, especificando-

se para cada ano a partir de 1998, o estoque inicial da dívida, os juros e amortizações

pagas e o resíduo acumulado, demonstrando-se o saldo final a cada ano.
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Parágrafo  Único:  O  demonstrativo  constante  do  caput  será  atualizado

bimestralmente,  e  divulgado  juntamente  com  o  Relatório  Resumido  da  Execução

Orçamentária.

Justificação:  Justificação:  a  valorização  do atual  Estado  Democrático  de  Direito

passa  pelo  exercício  pleno  de  cada  uma  das  competências  dos  poderes  hora

constituídos.  Ao  Poder  Legislativo,  cabe,  além  de  formular  o  arcabouço  legal,

acompanhar e fiscalizar o Poder Executivo, garantindo a transparência necessária à

legitimidade  de  suas  ações.  Nos  dias  de  hoje,  em  que  o  endividamento  público

tornou-se  um  tema  crucial  de  qualquer  administração,  faz-se  necessário  que  a

Assembleia colabore na solução do problema em Minas Gerais, principalmente, num

momento em que o assunto é discutido no Congresso Nacional. Sendo assim, nada

mais evidente que a Lei de Diretrizes Orçamentárias determine ao Executivo o envio

de documentos necessários ao acompanhamento da evolução da dívida do Estado.

------------------------------

Emenda nº 102 Autoria: Celinho do Sinttrocel - PC DO B

Texto  da  emenda:  Altera-se  o  artigo  14  que  passa  a  vigorar  com  a  seguinte

redação:

Art. 14 - O projeto e a lei orçamentária para 2012 conterá reserva de contingência 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,

constituída  exclusivamente  com  recursos  do  orçamento  fiscal,  equivalente  a,  no

mínimo  2%  (dois  por  cento)  e  1%  (um  por  cento)  da  receita  corrente  líquida,

respectivamente.

Justificação: Justificação: Constante no Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias

mandado  pelo  Governo  Federal  ao  Congresso  Nacional,  onde  já  é  uma  prática

institucionalizada. A presente proposta visa garantir nas diretrizes para a elaboração

da Lei Orçamentária,  para o exercício financeiro de 2012, um montante capaz de

garantir  aos  deputados  melhores  condições  para  apresentarem  emendas

orçamentárias. A necessidade de buscar itens a serem cancelados para transferência

de  recursos  dificultam  e,  alguns  casos,  até  mesmo impedem  a  apresentação  de

emendas. A reserva de contingência em tela proporcionará uma participação mais
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ativa da Assembleia na execução orçamentária, contribuindo para o fortalecimento de

nossos espaços democráticos.

------------------------------

Emenda nº 103 Autoria: Celinho do Sinttrocel - PC DO B

Texto da emenda: Inclua-se, onde convier, o seguinte artigo:

Art. A Lei Orçamentária para 2012 destinará recursos, no montante mínimo de 1%

(um por cento) da receita corrente líquida, à constituição de reserva para atender à

adequação  orçamentária  de  proposições  que  tramitem  na  Assembleia  Legislativa

relativas  à  expansão  de  despesas  obrigatórias  de  caráter  continuado  e  para  a

compensação de medida de desoneração ou renúncia de receita.

Parágrafo Único: O cancelamento da reserva constituída nos termos deste artigo

será considerada como compensação, durante o exercício financeiro de 2012, pelo

órgão colegiado legislativo permanente com a atribuição de examinar a adequação

orçamentária e financeira das proposições em tramitação.

Justificação: Justificação: A presente sugestão foi inspirada em duas iniciativas, a

saber: a) a proposta da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que fala em

1% da Receita Corrente Líquida,  e b)  emenda de mesmo teor  apresentada pelos

deputados federais Rodrigo de Castro e Domingos Sávio ao PLDO 2012, enviado ao

Congresso pelo Governo Federal.

A  criação  de  uma  reserva  de  contingência  que  permita  a  aprovação  pela

Assembleia Legislativa de Minas Gerais de Projetos de Lei será um grande avanço

democrático. A imposição legal de compensação de novas despesas pelo corte de

outras antigas ou pelo aumento de impostos, manieta ações parlamentares e, não

raro,  impedem  que  a  população  de  nosso  estado  possa  desfrutar  de  novos

programas  e  políticas  públicas.  Ressalte-se  que  o  valor  apresentado  fica  muito

aquém das discussões feitas na Câmara Alta.

------------------------------

Emenda nº 104 Autoria: Fábio Cherem - PSL

Texto da emenda: Acrescente-se ao Art. 4º o seguinte parágrafo:

Na elaboração do orçamento, o Estado deverá contemplar, entre outros:

I-  A manutenção e  o  aprimoramento  da  promoção da cidadania,  o  combate  ao
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bullying  nas  escolas  e  o  combate  à  discriminação  das  populações  de  minorias

vulneráveis.

Justificação: No Estado Democrático de Direito,  o Poder Executivo não deve se

restringir  a  dar direitos e garantias  de participação para a população,  é dever  do

Estado garantir  meios  efetivos para que aqueles  afetados pelas  decisões estatais

possam se conscientizar e se expressar em relação a elas, sendo de fato cidadãos.

O exercício da cidadania passa, portanto, pela conscientização de cada um sobre

seus direitos e sobre seu papel como agente que pode e deve influir para a positiva

mudança da sociedade em que vive.

Já  em  relação  ao  bullying,  fato  alarmante  destacado  em  recente  pesquisa,

demonstra  que  45%  dos  estudantes  brasileiros  de  ensino  fundamental  estão

envolvidos nesta prática, seja como vítima, agressor ou em ambas as posições. No

Estado de Minas Gerais não é diferente, o bullying encontra espaço nas escolas e

traz para as suas vítimas reflexos emocionais e sociais que as acompanharão por

toda a vida.

É essencial que o Estado tome providências para proteger nossas crianças de tal

prática. Para isso, é necessário empenhar recursos em campanhas de combate ao

bullying, preparação de professores, dentre outras ações que podem mitigar este mal

que assola nossas escolas.

O combate à discriminação das minorias vulneráveis depende da efetivação dos

princípios de igualdade que apesar de serem garantidos em nossa Constituição da

República, muitas vezes são sumariamente ignorados em ações que preterem grupos

de pessoas de acordo com sua idade, religião, raça, opção sexual entre outros.

Este combate deve ser fomentado por medidas públicas de conscientização, efetiva

punição aos atos de discriminação das minorias vulneráveis e criação de mecanismos

capazes  de  promover  a  igualdade material  para  estes  grupos,  ações  que devem

sempre ser tratadas como prioridade pela Administração Pública.

------------------------------

Emenda nº 105 Autoria: Fábio Cherem - PSL

Texto da emenda: Acrescente-se ao Art. 4º o seguinte parágrafo:

Na elaboração do Orçamento, o Estado deverá contemplar, entre outros:



161
____________________________________________________________________________

I - a promoção da produção cultural e artística no interior do Estado;

Justificação: É de grande importância para a formação artística e cultural e para a

preservação  e  divulgação  do  patrimônio  cultural  do  Estado  de  Minas  Gerais,  a

previsão de programas no Orçamento Público com a finalidade de propiciar o fomento

e o incentivo à produção cultural e artística no interior do Estado, observando-se o

equilíbrio regional na distribuição dos recursos.

Pelas razões apresentadas conto com o apoio dos meus pares para a aprovação da

emenda acima proposta.

------------------------------

Emenda nº 106 Autoria: Fábio Cherem - PSL

Texto da emenda: Acrescente-se ao Art. 4º o seguinte parágrafo:

Na elaboração do Orçamento, o Estado deverá contemplar, entre outros:

I - o incentivo financeiro ao desporto de rendimento;

Justificação:  O desporto de rendimento,  assim entendido como aquele praticado

segundo as normas nacionais e internacionais, com objetivo de obter resultados e

integrar pessoas e comunidades, sabidamente exerce uma influência positiva sobre o

desenvolvimento moral, profissional e emocional do ser humano, principalmente dos

jovens. Assim, o incentivo financeiro ao desporto de rendimento deverá constar em

programas de trabalho específicos  do Orçamento  do Estado,  com a finalidade de

promover  a  prática  desportiva  regular  em  todas  as  formas  de  manifestações  do

desporto de rendimento e de fomentar a preparação física, técnica e tática dos atletas

do Estado de Minas Gerais  nas diversas modalidades do desporto,  com vistas  à

participação nas Olimpíadas de 2016.

------------------------------

Emenda nº 107 Autoria: Fábio Cherem - PSL

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

Art. ... O Poder Executivo promoverá o fomento e o incentivo à parceria com as

entidades  sem  fins  lucrativos  que  prestam  serviços  públicos  de  interesse  da

coletividade, propiciando que estas se adequem ao CAGEC de forma simplificada e

menos burocrática.

Justificação:  As  entidades  sem  fins  lucrativos  são  grandes  responsáveis  pela



162
____________________________________________________________________________

aproximação do Estado com a sociedade civil, e como tal vêm demonstrando grande

capacidade de  agregar  e mobilizar  as  pessoas para  assegurar  direitos  e/ou  para

canalizar  reivindicações,  e  principalmente  desenvolver  atividades  estruturadas  de

atendimento  a  necessidades  específicas  dos  vários  segmentos  carentes  da

população.

Desta feita, as entidades sem fins lucrativos vêm apresentando significativo custo

benefício em especial no que tange às parcerias com a Administração Pública, com o

objetivo de levar até a população serviços que dificilmente chegariam a ela. Porém,

esta benéfica parceria sofre constantes limitações, principalmente no que se refere ao

cadastramento destas entidades no CAGEC - Cadastro Geral de Convenentes.

O CAGEC como mecanismo a possibilitar o controle da documentação apresentada

pelas  pessoas  físicas  ou  jurídicas  interessadas  em  estabelecer  convênios  com  a

Administração Pública Estadual, tem como objetivo garantir a idoneidade e eficiência

destas parcerias,  contudo,  o  exagero  no apego às regras vem trazendo enormes

prejuízos  para  a  sociedade,  pois  é  ela  quem  deixa  de  auferir  os  benefícios

provenientes dos convênios entre as entidades sem fins lucrativos e a Administração

Pública.

Pelas razões apresentadas conto com o apoio dos meus pares para que a atuação

do terceiro setor possa ser cada vez maior e cada vez mais efetiva em parceria com a

Administração Pública.

------------------------------

Emenda nº 108 Autoria: Fábio Cherem - PSL

Texto da emenda: Acrescente-se ao Art. 4º o seguinte parágrafo:

Na elaboração do Orçamento, o Estado deverá contemplar, entre outros:

I - a integração rodoviária entre os Municípios e seus distritos;

Justificação: É de especial importância a previsão de programas no Orçamento do

Estado  com  a  finalidade de  propiciar  a  integração rodoviária  entre  os  Municípios

mineiros e seus distritos, que terá como benefícios além da redução dos custos de

transporte, facilitação do acesso da comunidade estudantil às escolas e incremento

do desenvolvimento econômico e social dos distritos mineiros.

Pelas razões apresentadas conto com o apoio dos meus pares para a aprovação da
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emenda acima proposta.

------------------------------

Emenda nº 109 Autoria: Fábio Cherem - PSL

Texto da emenda: Acrescente-se ao Art. 5º o seguinte parágrafo:

A programação dos Poderes do Estado deverá contemplar, entre outros:

I-  Investimento  no  Poder  Judiciário  propiciando  a  abertura  de  novas  varas  na

Justiça Estadual de Primeiro Grau.

Justificação: Um Poder Judiciário bem organizado e bem equipado em relação ao

aparelhamento  e  com  pessoal  qualificado  e  suficiente  para  lidar  com  o  enorme

número de processos que tramitam atualmente na Justiça Estadual é essencial para

a promoção de uma Justiça não só célere, mas também eficaz em suas medidas.

A proposta  em  questão  visa  aprimorar  o  Poder  Judiciário  do  Estado  de  Minas

Gerais,  além  de  diminuir  o  volume  de  processos  nas  varas  que,  em  algumas

Comarcas, se encontram com uma sobrecarga imensurável de ações, acabando por

contribuir para a morosidade da prestação jurisdicional no Estado de Minas Gerais.

------------------------------

Emenda nº 110 Autoria: Fábio Cherem - PSL

Texto da emenda: Acrescente-se ao Art. 5º o seguinte parágrafo:

A programação dos Poderes do Estado deverá contemplar, entre outros:

I  -  Investimento  no  aparelhamento  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Minas

Gerais com a finalidade de aprimorar o controle dos gastos públicos, vinculando-o em

percentuais ao crescimento da receita conforme projeção das metas fiscais.

Justificação:  Órgão  constitucionalmente  autônomo,  independente,  colegiado,

político-administrativo, colaborador do Poder Legislativo, encarregado da fiscalização

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos poderes da União e

das entidades da administração direta e indireta, o Tribunal de Contas do Estado é

um dos grandes responsáveis por cuidar do patrimônio público e dos gastos feitos

pela Administração Pública Direta e Indireta.

Este vem se demonstrando como órgão de grande eficiência em vários aspectos,

sendo o principal  deles  a promoção da transparência das contas públicas.  Dessa

maneira, investir no aparelhamento e na atividade do Tribunal de Contas do Estado
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representa um aprimoramento na transparência da Administração Pública. Ademais,

tal investimento se mostrará invariavelmente benéfico para o Estado, pois um Tribunal

de Contas forte, aparelhado e ativo propicia uma Administração Pública mais eficaz e

zelosa  no  exercício  do  poder,  e  no  cumprimento  dos  princípios  da  moralidade,

legalidade, publicidade e eficiência.

------------------------------

Emenda nº 111 Autoria: Fábio Cherem - PSL

Texto da emenda: Dê-se a seguinte redação ao §7º do Art. 45

Art. 45 - (...)

§7º -  O BDMG fomentará o desenvolvimento da silvicultura e da piscicultura de

espécies nativas, nas linhas de pesquisa, desenvolvimento e produção.

Justificação:  Minas  Gerais  é  um dos  Estados  do Território  Brasileiro com maior

potencial para a piscicultura. Esta característica se deve ao fato de o Estado possuir,

não só uma das maiores lâminas d’água doce do País, mas também um clima ameno

- quesito essencial para essa atividade.

Segundo o Ministério da Pesca, Minas Gerais produziu 9,9 mil toneladas de peixe

em 2010 e em outro recente estudo, o Governo Federal revela que Minas possui um

potencial  de produção de peixes que pode chegar a 140 mil  toneladas/ano.  Essa

estimativa deixa evidente o quanto nosso Estado se encontra defasado na produção

de peixes.

Um dado relevante que deve ser considerado, é o baixíssimo consumo de peixe no

Estado.  Em  Belo  Horizonte,  por  exemplo,  o  consumo  é  de  400  gramas/ano  por

pessoa, enquanto no interior o consumo é de apenas 100 gramas per capita/ano. Já a

Organização Mundial da Saúde - OMS recomenda a cada pessoa consumir 12 quilos

de pescado por ano.  Uma das restrições ao aumento do consumo de peixes é o

elevado preço com que os pescados chegam às mesas das famílias mineiras e a

razão desse alto  custo se deve ao fato  de  Minas Gerais  ser,  atualmente,  grande

importador de pescado proveniente do Uruguai, Argentina, Chile e da Região Norte

do Brasil.

A EMATER-MG apresenta como principais entraves para uma produção tão distante

do  ideal  a  ausência  de  políticas  governamentais  para  o  desenvolvimento  da
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piscicultura,  a  falta  de  capacitação  técnica  dos  produtores,  a  ausência  de

investimento de recursos para que haja transferência das informações geradas nas

Universidades e Centros de Pesquisas para os produtores, dificuldade na obtenção

de  financiamentos,  dificuldade  de  liberação  de  recursos  para  pesquisas,  dentre

outras.

Acreditamos  que  o  fomento  à  piscicultura  por  parte  do  BDMG  será  capaz  de

promover  o aumento da produção de peixes e a possibilidade de maior  consumo

pelas famílias mineiras de um alimento saudável e recomendado pela OMS.

------------------------------

Emenda nº 112 Autoria: Fred Costa - PHS

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. - A Lei Orçamentária para o exercício de 2012 conterá dotação específica para

a implementação do Parque Lagoa Seca, em Belo Horizonte.".

------------------------------

Emenda nº 113 Autoria: Fred Costa - PHS

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art.  -  A  Lei  Orçamentária  para  o  exercício  de  2012  deverá  conter  recursos

destinados à instalação de Delegacia Especializada do Bem Estar Animal, na região

metropolitana de Belo Horizonte.".

------------------------------

Emenda nº 114 Autoria: Fred Costa - PHS

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art.  -  A  Lei  Orçamentára  para  o  exercício  de  2012  deverá  conter  recursos

destinados à revitalização da Lagoa Seca, no município de Belo Horizonte.".

------------------------------

Emenda nº 115 Autoria: Fred Costa - PHS

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art.  -  A  Lei  Orçamentára  para  o  exercício  de  2012  deverá  conter  recursos

destinados à implementação da política estadual de Bem Estar Animal.".

------------------------------

Emenda nº 116 Autoria: Fred Costa - PHS
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Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art.  -  A  Lei  Orçamentária  para  o  exercício  de  2012  deverá  conter  recursos

necessários para fortalecimento da política estadual de prevenção do uso de drogas e

de tratamento e recuperação dos dependentes químicos.".

------------------------------

Emenda nº 117 Autoria: Fred Costa - PHS

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art.  -  A  Lei  Orçamentária  para  o  exercício  de  2012  deverá  conter  recursos

necessários para a implementação de Política Estadual de Mobilidade Urbana.".

------------------------------

Emenda nº 118 Autoria: Fred Costa - PHS

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art.  -  A  Lei  Orçamentária  para  o  exercício  de  2012  deverá  conter  recursos

necessários para o fortalecimento da Política Estadual do Turismo.".

------------------------------

Emenda nº 119 Autoria: Fred Costa - PHS

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art.  -  A  Lei  Orçamentária  para  o  exercício  de  2012  deverá  conter  recursos

necessários para fortalecimento da Política Estadual do Idoso.".

------------------------------

Emenda nº 120 Autoria: Fred Costa - PHS

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art.  -  A  Lei  Orçamentária  para  o  exercício  de  2012  deverá  conter  recursos

necessários para o estabelecimento de parcerias com entidades da sociedade civil

que atuam na recuperação e tratamento de dependentes químicos.".

------------------------------

Emenda nº 121 Autoria: Fred Costa - PHS

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art.  -  A  Lei  Orçamentária  para  o  exercício  de  2012  deverá  conter  recursos

necessários para o estabelecimento de parcerias com entidades da sociedade civil

que atuam no acolhimento dos animais de rua e na realização de Feiras de Adoção
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de Animais .".

------------------------------

Emenda nº 122 Autoria: Fábio Cherem - PSL

Texto da emenda: Acrescente-se ao § 2º do Art. 37 os seguintes incisos:

VIII- despesas com o programa pró-acesso e outros de pavimentação asfáltica em

municípios;

IX-  despesas  com  transferências  de  recursos  para  pessoas  jurídicas  de  direito

privado, sem fins lucrativos, declaradas de utilidade pública e que prestam serviços

em cooperação com à administração;

X- despesas com custeio dos órgãos estaduais instalados nos municípios afastados

da Capital e da Região Metropolitana.

------------------------------

Emenda nº 123 Autoria: Carlin Moura - PC DO B

Texto da emenda: Dê-se ao § 1º do art. 8º a seguinte redação:

"Art. 8º - ...

...

§ 1º Para os fins do disposto no inciso V, consideram-se ações e serviços públicos

de saúde aqueles implementados em consonância com os arts. 200 da Constituição

da República, 190 da Constituição do Estado e Resolução nº 322/2003 do Conselho

Nacional de Saúde.".

Justificação:  Justificação:  A presente  emenda  tem  por  objetivo  garantir  a  plena

eficácia da Emenda Constitucional 29, com aplicação dos recursos públicos na área

de saúde de forma a fortalecer o Sistema Único de Saúde, visando um atendimento

de qualidade à população.

A emenda ainda se justifica pela necessidade de coibir  a  prática de que outras

despesas, como as de saneamento básico, sejam consideradas, erroneamente, como

gasto com a saúde, como já aconteceu em outras execuções orçamentárias.

------------------------------

Emenda nº 124 Autoria: Carlin Moura - PC DO B

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. .... - A Lei Orçamentária para o exercício de 2012 alocará recursos suficientes
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para implantação da Lei 17.803, de 15 de outubro de 2008, que trata da política de

incentivo  aos  atletas  de  rendimento  em  modalidades  olímpicas  e  paraolímpicas  -

Bolsa-Atleta - no estado de Minas Gerais.".

------------------------------

Emenda nº 125 Autoria: Carlin Moura - PC DO B

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2012, incluirá recursos

para criação da "Bombeirolândia", vinculada ao 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros

do Estado de Minas Gerais, no Município de Contagem.".

Justificação: Esta emenda pretende garantir recursos orçamentários para a criação

da "Bombeirolândia".

O Corpo de Bombeiros é uma instituição que desempenha um papel primordial em

nossa sociedade e que tem como um de seus objetivos garantir a segurança e o bem

estar de toda população.

A  criação  da  "Bombeirolândia"  tem  por  finalidade  promover  a  integração  e

conscientização de toda população do trabalho desenvolvido pelos Bombeiros.

A  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  possui  um  trabalho  semelhante  com  a

"Transitolândia",  onde  promove  a  educação  dos  jovens  em  relação  ao  trânsito  e

cidadania e que tem demostrado excelentes resultados.

------------------------------

Emenda nº 126 Autoria: Carlin Moura - PC DO B

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2012, alocará recursos

suficientes para a revitalização e iluminação do Centro Social  Urbano -  CESU do

Bairro Amazonas, no município de Contagem/MG.".

Justificação:  Esta  emenda  pretende  garantir  recursos  orçamentários  para  a

revitalização e iluminação das dependências do Centro Social  Urbano - CESU do

Bairro Amazonas, em Contagem/MG.

O CESU do bairro Amazonas desempenha importante papel junto a população de

Contagem,  contribuindo  para  formação  dos  jovens  da  localidade  e  promovendo

atividades esportivas, culturais, profissionalizantes, dentre outras.
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O estado em que se  encontra  a sede do CESU/Amazonas é  lastimável,  sendo

fundamental sua iluminação e revitalização, a fim de dar continuidade aos projetos

sociais desenvolvidos.

------------------------------

Emenda nº 127 Autoria: Carlin Moura - PC DO B

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2012 alocará recursos

suficientes  para  a  revitalização  e  ampliação  das  dependências  do  Centro  de

Formação dos Bombeiros - CEBOM vinculado ao 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros

de Minas Gerais, no município de Contagem.".

Justificação:  Esta  emenda  pretende  garantir  recursos  orçamentários  para  a

revitalização e ampliação das dependências do Centro de Formação dos Bombeiros -

CEBOM.

O Corpo de Bombeiros é uma instituição que desempenha um papel primordial em

nossa sociedade e que tem entre seus objetivos garantir a segurança e o bem estar

de toda população.

Deste modo, o Centro de Formação dos Bombeiros deve estar em perfeito estado e

funcionamento, equipado com as melhores tecnologias e equipamentos, de modo a

possibilitar a continuidade deste brilhante trabalho junto a toda população.

------------------------------

Emenda nº 128 Autoria: Carlin Moura - PC DO B

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2012 alocará recursos

suficientes  para  a  capacitação  de  professores  da  rede  Estadual  de  Ensino,  para

lecionarem sobre as disciplinas voltadas para inclusão digital.".

Justificação:  O  objetivo  desta  emenda  é  garantir  dotação  orçamentária  para  a

capacitação dos professores da rede Estadual de ensino para lecionarem as matérias

de informática e inclusão digital, utilizando da Internet nas escolas.

Com o avanço das tecnologias e o surgimento da internet, as pesquisas escolares

passaram a contar com uma ferramenta de grande valor.

Com este recurso, o Estado possibilitará aos professores lecionarem sobre esta
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preciosa ferramenta, garantido assim a inclusão digital de toda a população.

------------------------------

Emenda nº 129 Autoria: Carlin Moura - PC DO B

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2012 alocará recursos

suficientes para implementação da Lei 18.136, de 14 de maio de 2009, que institui o

'Plano Estadual da Juventude' no estado de Minas Gerais.".

------------------------------

Emenda nº 130 Autoria: Carlin Moura - PC DO B

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2012, alocará recursos

suficientes para a inclusão dos livros das demais disciplinas ainda não contempladas

no  programa  'Livro  Didático',  como  por  exemplo  História,  Geografia,  Filosofia,

sociologia, dentre outras.".

Justificação:  O  objetivo  desta  emenda  é  garantir  dotação  orçamentária  para  a

inclusão dos livros  didáticos de todas as disciplinas no programa "Livro Didático",

contribuindo para melhorar o acesso aos serviços de educação.

------------------------------

Emenda nº 131 Autoria: Carlin Moura - PC DO B

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2012 alocará recursos

suficientes  para  implementação  do  programa  'Sem  Limites',  que  visa  equipar  e

adaptar os veículos de transporte escolar para portadores de deficiência física e de

necessidades especiais.".

Justificação:  O  objetivo  desta  emenda  é  garantir  dotação  orçamentária  para  a

implementação do programa "Sem Limites".

Este programa tem por finalidade facilitar o acesso dos portadores de deficiência

física e de necessidades especiais à escola, garantido assim o direito constitucional

da educação, bem como o pleno exercício da cidadania.

Devemos entender a deficiência como uma questão social que envolve todos nós,

não como uma questão individual, só da pessoa com deficiência.
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O que causa incapacidade é a não adequação dos ambientes e sua adequação

depende de cada um de nós, depende de todos. Olhar antes de tudo a pessoa, com

dignidade de ser humano e direitos, com suas necessidades e potencialidades, e não

a deficiência que ela possui.

Sabemos que a inclusão social das pessoas com deficiência é responsabilidade de

todos; por isso é dever ético e moral promover a equiparação de oportunidades e a

acessibilidade.

------------------------------

Emenda nº 132 Autoria: Carlin Moura - PC DO B

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2012 alocará recursos

suficientes para a Criação do Circuito de Turismo Social,  junto às vilas, favelas e

demais aglomerados da Capital e região metropolitana.".

------------------------------

Emenda nº 133 Autoria: Carlin Moura - PC DO B

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2012, alocará recursos

suficientes para o estímulo ao uso de energias alternativas, em especial a energia

solar. Propomos a criação, junto à CEMIG, do Centro Profissionalizante de Produção

de  Manufaturas  para  a  Construção  de Equipamentos  de  Energia  Solar  de  Minas

Gerais, na cidade de Belo Horizonte para atendimento as famílias de baixa renda.".

------------------------------

Emenda nº 134 Autoria: Carlin Moura - PC DO B

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2012 destinará recursos

suficientes para a criação de Programa de Estruturação dos Conselhos Tutelares de

Minas Gerais. O objetivo deste programa deve ser o fornecimento de uma estrutura

mínima de para o funcionamento dos Conselhos Tutelares de MG, composta de um

veículo,  móveis  e  um  computador  para  o  atendimento  adequado  às  crianças  e

adolescentes vítimas de violação de seus direitos.".

------------------------------
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Emenda nº 135 Autoria: Carlin Moura - PC DO B

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art.  ...  -  A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2012,  fará a devida

renúncia fiscal para adequada implementação de 02 unidades de referência, uma na

divisa  entre  BH/Sabará/Santa  Luzia  (bairro  Nazaré)  e  a  segunda  na  divisa  entre

BH/Contagem (bairro Barreiro),  do 'Cersam-AD-I'  (Centro de Referência da Saúde

Mental,  destinado  aos  usuários  de  Álcool  e  Drogas  -  Infantil  -  para  crianças  e

adolescentes).".

Justificação:  O  objetivo  desta  emenda  é  garantir  que  a  renúncia  fiscal  seja

suficiente para a implementação de projetos estruturadores de atenção à saúde das

crianças e adolescentes usuárias de álcool e drogas.

Seguindo o exemplo nacional, acredito que Minas Gerais também pode direcionar

recursos próprios para fortalecer esta politica pública emergencial.

Em todo o país, o alto  índice de uso de drogas vem chamando a atenção dos

gestores públicos e dos legisladores para a problemática da expansão do Tráfico de

Drogas, como atividade comercial de caráter criminoso. As vítimas deste comercio de

drogas, cada vez mais, são crianças e adolescentes. No entanto a estrutura atual do

serviço  público  de  saúde  no  Estado,  está  com  a  demanda  reprimida,  exigindo

investimentos emergenciais para a mudança deste quadro.

Minas Gerais é exemplo no atendimento realizado pela FHEMIG, através do CMT

(Centro Mineiro de Toxicomania), no entanto as crianças ainda não possuem um local

adequado para serem atendidas em sua saúde, principalmente na região da divisa de

BH e Contagem e na divisa tríplice de Belo Horizonte, Santa Luzia e Sabará.

Diante  deste  quadro,  e  como  determina  a  Lei  Federal  8069/90,  que  define  a

destinação orçamentária com "prioridade absoluta" para atendimento às crianças e

aos adolescentes, solicitamos a definição desta diretriz orçamentária.

------------------------------

Emenda nº 136 Autoria: Carlin Moura - PC DO B

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2012, alocará recursos

financeiros suficientes para a Criação da 'Escola Estadual dos Conselhos Tutelares
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de Minas Gerais'.".

Justificação:  O  objetivo  desta  emenda  é  garantir  que  a  renúncia  fiscal  seja

suficiente para a implementação do "requerimento da Associação dos Conselheiros

Tutelares de Minas Gerais (ACONTEMG), apoiada pela SEDESE - Setor de Atenção

a Criança, pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança do Adolescente de Minas

Gerais MG" e pelo Governo Federal, através do Ministério de Desenvolvimento Social

e Combate a Fome.

Seguindo o  exemplo  nacional,  acredito  que  Minas  Gerais  poderá  captar  verbas

junto ao Governo Federal,  através dos recursos destinados ao PAC da Criança e

complementar com os recursos próprios, viabilizando esta proposta.

Nos últimos dois semestres , o Governo de Minas Gerais, vem trabalhando através

da  SEDESE,  uma  articulação  com  a  UEMG/FAE/CBH  para  a  construção  deste

projeto. Esta demanda surgiu quando realizada a Audiência Pública sobre o PAC da

Criança, no dia 04 de Julho de 2008, nesta casa legislativa.

Foi  colocada por  todos os governos e pelas  representações das 300 (trezentas

cidades  presentes)  como  imprescindível  para  a  Capacitação  Permanente  dos

Conselheiros Tutelares do Estado de Minas Gerais, pelo Governo Estado reduzindo

de  forma  significativa  as  despesas  do  Estado  e  criando  um  instrumento  de

qualificação permanente do Serviço Público prestado pelos Conselheiros à população

mineira.

------------------------------

Emenda nº 137 Autoria: Carlin Moura - PC DO B

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2012 alocará recursos

suficientes para a consolidação dos direitos dos povos e comunidades tradicionais,

em especial no que se refere aos serviços de abastecimento de água, energia elétrica

e saneamento básico.".

Justificação:  O  objetivo  desta  emenda  é  garantir  dotação  orçamentária  para  a

consolidação dos direitos dos povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais,

como ciganos e quilombolas. Normalmente vivendo em condições de extrema miséria

e insalubridade, estes povos e comunidades têm negados os direitos aos serviços de
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abastecimento de água, energia elétrica e saneamento básico.

------------------------------

Emenda nº 138 Autoria: Carlin Moura - PC DO B

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2012 alocará recursos

suficientes para garantir o controle e a manutenção da rodovia Frei Leopoldo Maria

Borgerik (LMG-744), sentido São José da Safira, que liga o município de Virgolândia

ao município de Nacip Raydan.".

Justificação: O Município de Virgolândia possui estrada que o liga ao município de

Nacip Raydan (LMG-744).  A rodovia, denominada Frei Leopoldo Maria Borgerik, é

utilizada diária e constantemente pela população da região do Vale do Rio Doce,

inclusive para fins comerciais.

A mencionada rodovia necessita de conservação e manutenção, para a melhoria do

fluxo intermunicipal e para proporcionar à população local um tráfego mais seguro e

rápido. Deixar a cargo do município estrada intermunicipal é condenar os transeuntes

e munícipes ao isolamento e ao desrespeito do direito de ir e vir.

------------------------------

Emenda nº 139 Autoria: Carlin Moura - PC DO B

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2012 alocará recursos

suficientes para garantir o controle e a manutenção da rodovia Cônego João Avelino

dos Reis, que liga o município de Virgolândia ao entroncamento da estrada que liga o

município de Coroaci ao município de Peçanha (MG-314).".

Justificação:  O  Município  de  Virgolândia  possui  estrada  que  o  liga  ao

entroncamento da estrada que liga o município de Coroaci ao município de Peçanha

(MG-314).

A rodovia, denominada Cônego João Avelino dos Reis (LMG-744), é utilizada diária

e constantemente pela população da região do Vale do Rio Doce, inclusive para fins

comerciais. Com a precariedade das condições da rodovia, especialmente em função

do período de chuvas, a estrada fica praticamente intransitável, "ilhando" a população

local.
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A mencionada rodovia necessita de conservação e manutenção. Deixar a cargo do

município  estrada  intermunicipal  é  condenar  os  transeuntes  e  munícipes  ao

isolamento e ao desrespeito do direito de ir e vir.

------------------------------

Emenda nº 140 Autoria: Carlin Moura - PC DO B

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2012 alocará recursos

suficientes para garantir o encampamento, o controle e a manutenção da estrada que

liga  o  Km-153  da  Rodovia  MG-10  ao  Distrito  de  "Tabuleiro",  no  município  de

Conceição do Mato  Dentro,  passando pela comunidade "Três Barras",  no  mesmo

município.".

Justificação:  O  presente  Projeto  de  Lei  tem  como  finalidade  autorizar  o

Departamento de Estradas e Rodagem de Minas Gerais -  DER/MG - a assumir  o

controle  e  a  manuntenção  da estrada  que  liga  o  Km-153 da  Rodovia  MG-10  ao

Distrito  de  Tabuleiro,  no município  de  Conceição do  Mato  Dentro,  passando  pela

Comunidade Três Barras.

É no distrito de Tabuleiro onde se localiza a mais alta cachoeira de Minas Gerais e a

segunda mais alta do Brasil. São 273 metros de queda livre formada a partir de um

paredão de beleza monumental,  configurando-se como um dos mais  significativos

pontos turísticos do município de Conceição do Mato Dentro.

O trecho de aproximadamente 15km e não-patrolado, ao qual se refere este Projeto

de Lei, é acesso ao distrito de Tabuleiro, mas encontra-se em péssimas condições,

impossibilitando  qualquer  tipo  de  tráfego  no  local.  Constata-se  a  necessidade  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.

------------------------------

Emenda nº 141 Autoria: Carlin Moura - PC DO B

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2012 alocará recursos

suficientes para garantir o encampamento, o controle e a manutenção da estrada que
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liga o município de Itaguara ao município de Carmo do Cajuru.".

Justificação: O Município de Itaguara possui estrada que o liga ao município 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/Represa  do  Cajuru,  findando-se  na  cidade  de  Carmo  do

Cajuru, com extensão aproximada de 35km.

A "Estrada dos Vilelas",  apesar  de ser apenas patrolada,  tem uma considerável

demanda, haja vista a utilização dessa via por transportes públicos intermunicipais e

até mesmo por veículos particulares e de transporte de cargas. Sua grande utilização

dá-se em virtude deste trajeto ser menos que a metade dos quase 80km de estrada

asfaltada que liga a BR-381 à 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.

------------------------------

Emenda nº 142 Autoria: Carlin Moura - PC DO B

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2012 alocará recursos

suficientes para garantir a pavimentação, o controle e a manutenção do trecho da

MG-314 que liga o município de Peçanha ao entroncamento da estrada que liga o

município de Virgolândia ao município de Coroaci."

Justificação: O Município de Peçanha possui estrada que o liga ao entroncamento

da estrada que liga o município de Virgolândia ao município de Coroaci (MG-314). O

trecho é a via de acesso de vários municípios da região do Vale do Rio Doce à BR-

259, que liga a região do estado do Espirito Santo, e que, devido a não pavimentação

asfáltica,  encontra-se,  principalmente  neste  período  de  chuvas,  praticamente

intransitável, causando vários transtornos à população local.

A mencionada rodovia  necessita  de  pavimentação,  conservação  e  manutenção,

para a melhoria do fluxo intermunicipal e para proporcionar  à população local  um

tráfego mais seguro e rápido. Deixar a cargo do município estrada intermunicipal é

condenar os transeuntes e munícipes ao isolamento e ao desrespeito do direito de ir
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e vir.

------------------------------

Emenda nº 143 Autoria: Carlin Moura - PC DO B

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2012 alocará recursos

suficientes para garantir a implementação do Piso Nacional dos Professores.".

Justificação: A presente emenda tem por objetivo garantir que sejam incluídos na

Lei  Orçamentária  do  Estado  os  recursos  necessários  à  implementação  do  Piso

Nacional dos Professores.

Apesar de ser Lei, o piso salarial dos professores não é realidade em Minas Gerais.

Nem mesmo as greves realizadas pela classe foram capazes de modificar a situação.

Garantir o piso salarial é fundamental para a melhoria do ensino nas escolas públicas,

considerando que a valorização dos professores é o caminho para uma educação de

qualidade.

------------------------------

Emenda nº 144 Autoria: Delvito Alves - PTB

Texto da emenda: Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:

Art. - A Lei Orçamentária deverá destinar recursos financeiros para a elaboração de

projeto de engenharia e a consequente pavimentação asfáltica do trecho que faz a

ligação entre  o  Município  de Cabeceira Grande,  a Vila  do  Distrito  de Palmital  de

Minas, a Usina Hidrelétrica de Queimados e a BR-251.

Justificação: O Governo do Estado de Minas Gerais vem desenvolvendo programas

cujos objetivos são a pavimentação das principais rodovias do Estado. No entanto,

trecho  da  Região  Noroeste  de  Minas,  que  faz  a  ligação  entre  o  Município  de

Cabeceira Grande, a Vila do Distrito de Palmital de Minas, a Usina Hidrelétrica de

Queimados e a BR-251, com aproximadamente 43 (quarenta e três) quilômetros de

extensão, ainda não foi incluído.

O referido trecho é de vital importância para a economia do Município de Cabeceira

Grande e, por consequência, de toda a Região Noroeste, considerando sobretudo a

instalação da Usina Hidrelétrica de Queimados no Distrito de Palmital de Minas, cuja

Vila possui população igual à da sede do Município.
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A Vila  de  Palmital  de  Minas  constitui  núcleo  urbano de  indiscutível  importância

econômica,  política  e  social  para  o  Município  de  Cabeceira  Grande  e  para  o

Noroeste,  razão  pela  qual  deve  receber  o  mesmo tratamento  que  os  programas,

direta  ou  indiretamente,  conferiram  a  outras  regiões  beneficiadas  com  a

pavimentação das rodovias estaduais que lhes margeiam.

Acreditando no compromisso do Estado de Minas Gerais, em especial o de sua

Excelência o Governador Antônio Anastasia, de combater as desigualdades regionais

e  de  se  transformar  Minas  Gerais  no  melhor  Estado  para  se  viver,  é  de  suma

importância a realização do projeto de engenharia e a consequente pavimentação

asfáltica desse trecho supra citado, que servirá ainda, como forma de combater as

desigualdades regionais, promover o escoamento da produção de grãos e incentivar

o desenvolvimento econômico da região.

------------------------------

Emenda nº 145 Autoria: Delvito Alves - PTB

Texto da emenda: Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:

Art. - A Lei Orçamentária deverá destinar recursos financeiros para a elaboração de

projeto de engenharia e a consequente pavimentação asfáltica do trecho que faz a

ligação da Rodovia LMG-664 até a Área 03 do Projeto FEMECAP.

Justificação: O Governo de Minas vem, através do Programa Caminhos de Minas,

desenvolvendo inúmeras ações buscando uma maior integração entre os municípios

mineiros e as áreas produtoras do Estado. No entanto, o trecho da Região Noroeste

de Minas, que faz a ligação da Rodovia LMG-644 à área 03 do projeto FEMECAP,

com aproximadamente 30 (trinta) quilômetros de extensão, não foi incluído.

Esse  trecho  é  a  principal  via  de  acesso  a  essa  importante  área  produtiva  do

Noroeste de Minas. Entretanto, a falta de pavimentação asfáltica vem acarretando

estagnação dos investimentos  e aumento  do  custo da produção.  A pavimentação

asfáltica desse trecho certamente aumentará os investimentos financeiros na região,

fato este que certamente aumentará substancialmente a abertura de novos postos de

trabalho  e  também  aumentará  a  arrecadação  de tributos  por  parte  do  Estado de

Minas Gerais.

Ademais,  essa  obra  também  servirá  como  uma  nova  via  de  ligação  entre  os
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produtores  de  grãos  da  Região  Noroeste  ao  Terminal  de  Grãos,  localizado  no

Município de Pirapora, que fará o escoamento da produção até o Porto de Tubarão,

no Estado do Espírito Santo.

Essa obra  servirá,  ainda,  como forma de combater  as  desigualdades regionais,

promover o escoamento da produção e incentivar o desenvolvimento econômico da

região.

------------------------------

Emenda nº 146 Autoria: Delvito Alves - PTB

Texto da emenda: Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:

Art. - A Lei Orçamentária deverá destinar recursos financeiros para a elaboração de

projeto de engenharia e a consequente pavimentação asfáltica do trecho que faz a

ligação entre o Município de Uruana de Minas ao Município de Riachinho.

Justificação: O Governo de Minas vem, através do Programa Caminhos de Minas,

desenvolvendo inúmeras ações buscando uma maior integração entre os municípios

mineiros e as áreas produtoras do Estado. No entanto, o trecho da Região Noroeste

de Minas, que faz a ligação entre o Município de Uruana de Minas ao Município de

Riachinho, com aproximadamente 35 (trinta e cinco) quilômetros de extensão, não foi

incluído.

Uruana de Minas e Riachinho são cidades que têm grande potencial na produção

de grãos e cultivo de grãos e insumos visando a produção de biodiesel  e etanol.

Porém, esse grande potencial vem sendo desperdiçado, principalmente pela falta de

acessos com pavimentação asfáltica.

Ademais,  essa  obra  também  servirá  como  uma  nova  via  de  ligação  entre  os

produtores  de  grãos  da  Região  Noroeste  ao  Terminal  de  Grãos,  localizado  no

Município de Pirapora, que fará o escoamento da produção até o Porto de Tubarão,

no Estado do Espírito Santo.

Essa obra  servirá,  ainda,  como forma de combater  as  desigualdades regionais,

promover o escoamento da produção e incentivar o desenvolvimento econômico da

região.

------------------------------

Emenda nº 147 Autoria: Ulysses Gomes - PT
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Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

Art.  -  A  Lei  Orçamentária  para  2012,  deverá  ampliar  os  recursos  financeiros

disponíveis para a ação 4245 - Regionalização do Turismo, com o objetivo de dotar

as Associações dos Circuitos Turísticos Mineiros de infraestrutura básica para seu

funcionamento.

Justificação:  O  Decretro  43.321  de  2003,  dispõe  sobre  o  reconhecimento  dos

Circuitos Turisticos para os fins de promoção da política de turismo no âmbito do

Estado,

Os circuitos turísticos são entidades sem fins lucrativos, integradas por membros da

sociedade  civil  e  do  poder  público  estadual  e  municipal.  Existem  atualmente  no

Estado 42 associações de Circuitos Turísticos certificadas pela Setur.

Participam  da  política  pública  de  apoio  ao  turismo,  ao  integrarem  o  projeto

estruturador  "Destinos  Turísticos  Estratégicos"  da  área  de  resultados  "Rede  de

Cidades e Serviços" e se constituem hoje, na realidade, no principal foco de atuação

da Setur para o desenvolvimento turístico regional no Estado.

Sabemos  que  não  compete  ao  Estado  prover  o  custeio  destas  entidades  da

sociedade civil,  mas deve sim participar,  como um dos entes públicos integrantes

deste  arranjo,  juntamente  com  os  Municípios  filiados,  para  a  melhor  estruturação

física destes Circuitos Turísticos que, em sua grande maioria,  não contam sequer

com um automóvel para seus deslocamentos.

------------------------------

Emenda nº 148 Autoria: Ulysses Gomes - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

A Lei Orçamentária para o exercício de 2012 deverá conter recursos financeiros

para implantação do Sipia - Sistema de Informação para Infância e Adolescência, no

âmbito estadual.

Justificação:  O  SIPIA  é  um  sistema  nacional  de  registro  e  tratamento  de

informações sobre a garantia  e defesa dos direitos fundamentais preconizados no

Estatuto  da  Criança e  do  Adolescente -  ECA. O SIPIA tem uma saída de dados

agregados em nível municipal, estadual e nacional e se constitui em uma base única

nacional para formulação de políticas públicas no setor.
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SIPIA-CT Web a base do sistema é o Conselho Tutelar, para o qual se dirigem de

imediato  as  demandas  sobre  a  violação  ou  o  não  atendimento  aos  direitos

assegurados da criança e do adolescente.

O Sistema opera sobre uma base comum de dados, definida como Núcleo Básico

Brasil  -  NBB  -  colhidos  e  agrupados  homogeneamente  nas  diferentes  Unidades

Federadas, através de instrumento único de registro.

O NBB permite que o sistema processe um núcleo de dados em torno do qual se

constrói um conjunto, também comum, de informações agregadas que fluem do nível

municipal para o estadual e do estadual para o federal.

------------------------------

Emenda nº 149 Autoria: Ulysses Gomes - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

A  Lei  Orçamentária  para  2012  deverá  conter  recursos  para  aquisição  de

equipamentos e infraestrutura básica para o funcionamento dos Conselhos Tutelares.

Justificação:  Os  Conselhos  Tutelares  são  componentes  da  política  local  de

responsabilidade  dos  Municípios.  No  entanto,  não  podemos  desconhecer,  que

integram  uma  política  de  caráter  nacional  de  garantia  e  defesa  dos  direitos

fundamentais preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, que se

baseia no princípio da coloboração entre os três entes federados. É importante que o

Estado  colabore  financeiramente  com  os  municípios  com  menor  capacidade  de

investimento, ajudando na implantração de uma infraestrutura mínima que viabilize o

funcionamento destes Conselhos Tutelares.

------------------------------

Emenda nº 150 Autoria: Ulysses Gomes - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

Art. - A Lei Orçamentária conterá recursos financeiros para a pavimentação asfáltica

do trecho que liga o Município de Piranguçu a divisa de Minas Gerais e São Paulo.

Justificação: Piranguçu integra o Circuito Turístico Caminhos do Sul de Minas. A

pavimentação asfáltica deste trecho é considerada fundamental para potencializar o

turismo na região. Esta proposta, foi apresentada na audiência pública da Comissão

de  Turismo,  Indústria,  Comercio  e  Cooperativismo,  realizada  em  Itajubá,  com  a



182
____________________________________________________________________________

presença de todos os Circuitos Turísticos do Sul de Minas.

------------------------------

Emenda nº 151 Autoria: Ulysses Gomes - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

Art. - O Poder executivo divulgará, juntamente com o primeiro Relatório Resumido

da xecução Orçamentária de 2012, demonstrativo da evolução anual do estoque da

dívida estadual  com a União no âmbito da Lei 9.496/1997, especificando-se, para

cada ano a partir de 1998, o estoque inicial da dívida no ano, os juros e atualização

monetária incidentes saobre a  dívida,  os juros  e amortizações pagas e o resíduo

acumulado, demonstrando-se o saldo final a cada ano.

Parágrafo  único  -  O  demonstrativo  a  que  se  refere  o  caput  será  atualizadao

bimestralmente  e  divulgado  juntamente  com  o  Relatório  Resumido  da  Execução

Orçamentária.

------------------------------

Emenda nº 152 Autoria: Ulysses Gomes - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

Art. - A Lei Orçamentária conterá recursos para implemntação dos programas de

acessibilidade  para  as  pessoas  portadoras  de  deficiência  ou  com  mobilidade

reduzida, no âmbito da administração pública estadual.

Justificação: Em dezembro de 2000 foi sancionada a Lei Nº 10.098 que estabelece

normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas

portadoras  de  deficiência  ou  com  mobilidade reduzida,  mediante  a  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.

A regulamentação desta Lei veio apenas em 2004, através do Decreto Nº 5.296,

que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade.

Passados seis anos, muito ainda deve ser feito para ampliar a acessibilidade das

pessoas  portadoras  de  deficiência  em  relação  aos  próprios  serviços  públicos

prestados pelo Estado, como escolas, postos de saúde, etc.

------------------------------

Emenda nº 153 Autoria: Ulysses Gomes - PT
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Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 38 o seguinte inciso:

- relação de todos os convênios de entrada e de saída de recursos, celebrados com

entes públicos e privados, atualizados em tempo real, com todas as informações em

relação aos convenentes, objeto, prazos e liberações de recursos;

Justificação: Não se pode conceber que, com todos os recursos tecnológicos hoje

disponíveis e no advento da Lei Complementar 131 de 2009, que o Estado de Minas

Gerais ainda não disponibilize todas as informações pormenorizadas relativas aos

convênios de entrada e de saída de recursos, para acesso fácil a qualquer pessoa

física ou jurídica.

------------------------------

Emenda nº 154 Autoria: Ulysses Gomes - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

Art. - A Lei Orçamentária conterá recursos financeiros para a pavimentação asfáltica

do  trecho  que  liga  o  Município  de  Bueno  Brandão,  da  região  Sul  de  Minas  ao

Município de Socorro -SP, localizado na divisa MG-SP.

Justificação: Socorro é uma estância hidromineral  com grande potencial turístico

localizada na divisa com Minas Gerais.  A pavimentação asfáltica deste trecho tem

grande importância para o turismo da região, que integra o Circuito Turísitico Serras

Verdes  do  Sul  de  Minas.  Esta  proposta  foi  apresentada  na  audiência  pública  da

Comissão de Turismo,  Indústria,  Comercio  e Cooperativismo realizada em Itajubá

com a presença de todos os Circuitos Turísticos do Sul de Minas.

------------------------------

Emenda nº 155 Autoria: Ulysses Gomes - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

Art. - A Lei Orçamentária conterá recursos financeiros para a pavimentação asfáltica

do trecho que liga os Municípios de Luminárias e São Bento do Abade.

Justificação:  Estes  municípios  integram  o  Circuito  Turísitico  Vale  Verde  Quedas

D'Água e esta pavimentação asfáltica, importante para aumentar o potencial turístico

da  região,  foi  solicitada na audiência  pública  da  Comissão  de Turismo,  Indústria,

Comercio  e  Cooperativismo,  realizada  em  Itajubá,  com  a  presença  de  todos  os

Circuitos Turísticos do Sul de Minas.
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------------------------------

Emenda nº 156 Autoria: Ulysses Gomes - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

Art.  -  A Lei  Orçamentária  conterá  recursos  financeiros  para  a  implantação  de

Centros de Treinamento Olímpico regionalizados.

Justificação:  Minas  Gerais  não  pode  perder  esta  oportunidade  colocada  pelas

Olimpíadas no Brasil, de conquistar crianças e adolescentes para a prática esportiva.

Para  isto  é  importante  interiorizar  esta  possibilidade  facilitando  o  acesso  para

crianças e adolescentes das diversas regiões do Estado.

------------------------------

Emenda nº 157 Autoria: Paulo Lamac - PT

Texto da emenda: Dê-se ao Art. 2° a seguinte redaçã o:

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, observando as seguintes diretrizes:

I - redução das desigualdades sociais;

II - geração de emprego e renda com sustentabilidade econômica, social, ambiental

e regional;

III - gestão pública transparente e voltada para servir o povo mineiro.

Justificação: A Lei de Diretrizes Orçamentárias 2012 (LDO) deverá ser o norte a

guiar o orçamento, baseando-se no Plano Plurianual de Ação Governamental.

O  Projeto  de  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  2012  (PLDO)  não  apresenta  as

prioridades  reais  extraídas  do  PPAG  (2012-2015),  pois  esse  ainda  não  foi

apresentado. O PLDO apenas informa que serão as metas relativas à esse programa

as prioridades da administração pública na confecção do orçamento. Uma vez que o
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PLDO não apresenta anexo de metas e prioridades orçamentárias, é imprescindível

que conste em linhas gerais as diretrizes que nortearão a composição do orçamento.

Essas linhas (I, II, III) foram inspiradas na Constituição Mineira e trazem um dos

principais  objetivos  da  LDO,  qual  seja,  ser  o  elo  que  vincule  o  PPAG  e  a  Lei

Orçamentária Anual.

------------------------------

Emenda nº 158 Autoria: Paulo Lamac - PT

Texto  da  emenda:  Acrescente-se  Parágrafo  Único  e  Incisos ao  artigo  4º  com a

seguinte redação:

Parágrafo  Único:  Na  elaboração  do  Orçamento,  o  Poder  Executivo  deverá

contemplar, entre outros:

I  -  a  promoção  e  valorização  da  cultura  folclórica  e  de  tradições  populares  no

Estado;

II - o incentivo financeiro ao desporto de rendimento;

III - a integração rodoviária entre os Municípios e seus distritos;

IV - a atuação integrada em espaços definidos de concentração de pobreza;

V - a ampliação do sistema prisional conveniado;

VI - o fortalecimento da segurança pública;

VII - o suporte social e a atenção ao dependente químico;

VIII - a promoção do saneamento básico e a consolidação do

sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos.

Justificação:  Justificativa:  Tradicionalmente  as  LDOs  estaduais  incluem  as

prioridades a serem observadas na confecção do Orçamento Estadual. Essa grande

evolução foi incluída na LDO 2010 e não nos parece razoável a sua retirada.

Nesses termos, repetimos a inclusão do mecanismo de 2010 inovando a redação

quanto às Culturas Populares.

A inclusão  da valorização das  culturas  folclóricas  e  das  tradições  populares  se

justifica pela grande relevância e poder de transformação social que se percebe nas

ações  a  elas  relacionadas.  As  regiões  que  investem  nos  eventos  de  cultura  e

tradições  populares  percebem  no  médio  e  longo  prazo  benefícios  na  educação,

renda, saúde e segurança pública da sua população. As dotações que por ventura
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sejam aplicadas na valorização dessas tão ricas culturas mineiras, significam para o

Estado uma forma economica de solução de diversos problemas sociais.

------------------------------

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 755/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  Deputado  Wander  Borges,  o  projeto  de  lei  em epígrafe  tem por

objetivo instituir o Dia Estadual de Combate aos Maus-Tratos contra Idosos.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Agora  vem a  este órgão colegiado para  receber  parecer  quanto ao mérito,  nos

termos do disposto no art. 102, XIV, combinado com o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 755/2011 tem por escopo instituir o Dia Estadual de Combate

aos Maus-Tratos contra Idosos, a ser comemorado anualmente em 21 de setembro,

ocasião  em  que  serão  desenvolvidos  eventos  relacionados  com  o  combate  à

violência contra o idoso, especialmente nas escolas públicas.

A Constituição da República, em seu art. 230, estabelece que a família, a sociedade

e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação

na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à

vida.  Na  Constituição  mineira,  o  art.  225  determina  que  o  Estado  promoverá

condições que assegurem amparo à pessoa idosa, no que respeite à sua dignidade e

ao seu bem-estar, o que será, quanto possível, realizado no próprio lar. Estabelece,

ainda, que, para assegurar sua integração na comunidade e na família, serão criados

centros diurnos de lazer e de amparo à velhice e programas de preparação para a

aposentadoria.

No âmbito infraconstitucional, o Estatuto do Idoso – Lei Federal nº 10.741 –, editado

em 2003, tem a finalidade de regular os direitos garantidos às pessoas com idade

igual ou superior a 60 anos. O art. 2º dessa norma lhes assegura todos os direitos

fundamentais, as oportunidades e facilidades para preservação de sua saúde física e

mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de
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liberdade e dignidade.

Essa  norma também  define  crimes  contra  idosos,  como discriminar,  impedir  ou

dificultar  seu acesso ao exercício da cidadania; deixar de prestar-lhes assistência;

expor  a  perigo  sua  integridade  e  saúde  física  ou  psíquica,  submetendo-os  a

condições  desumanas  ou  degradantes,  privando-os  de  alimentos  e  cuidados

indispensáveis, sujeitando-os a trabalho excessivo ou inadequado; apropriar-se de ou

desviar  seus  bens,  proventos,  pensão  ou  qualquer  outro  rendimento,  dando-lhes

aplicação diversa daquela a que se destina, entre outros.

Em nosso Estado, a Lei nº 12.666, de 1997, dispõe sobre a política estadual de

amparo ao idoso, com o objetivo de assegurar-lhe os direitos sociais e promover sua

integração e  participação efetivas  na  sociedade.  De acordo com seu art.  4º,  são

princípios da referida política a garantia da dignidade e do bem-estar do idoso e sua

proteção contra  discriminação de qualquer  natureza.  O art.  5º  determina que,  na

implementação da política,  compete aos órgãos e às  entidades estaduais  realizar

simpósios, seminários e encontros específicos sobre o tema; promover e defender os

direitos  da  pessoa  idosa;  e  zelar  pela  aplicação  das  normas  relativas  ao  idoso,

determinando ações  para  se evitarem abusos e  lesões  a  seus  direitos.  O  art.  6º

esclarece,  ainda,  que  todos  têm  o  dever  de  denunciar  à  autoridade  competente

qualquer forma de negligência ou desrespeito ao idoso.

Nosso  ordenamento  jurídico  reflete  a  preocupação  da  sociedade  com  o

envelhecimento populacional, um fenômeno mundial que vem causando, de maneira

acelerada, uma série de transformações principalmente sociais e econômicas.

Infelizmente,  os  maus-tratos  contra  idosos  são  uma  realidade  e  há  grande

dificuldade em quantificar os abusos físicos ou psicológicos que suportam. Embora o

número de denúncias tenha aumentado, esse crescimento significa não apenas que o

problema vem se agravando, mas, principalmente, que a sociedade está tomando

consciência da crueldade desses atos e procurando ajuda.

Pessoas mais velhas são mais frágeis, precisam de cuidados e, especialmente, de

paciência.  Entretanto,  são  muitos  os  casos  de  agressões  físicas  e  psicológicas,

abandono,  exploração  financeira,  discriminação  e  falta  de  prioridade.  O  mais

preocupante é que a violência vem, muitas vezes, de quem deveria cuidar, pois os
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agressores são parentes próximos ou integrantes da família.

Por isso, a denúncia é feita, muitas vezes, por vizinhos ou pelos próprios idosos, de

forma anônima, para evitar o agravamento do conflito. Assistentes sociais intervêm na

busca  de  solução  para  o  problema,  e  somente  como  último  recurso  o  idoso  é

encaminhado para uma instituição. Como desdobramento, o caso é encaminhado ao

Ministério Público e à Polícia Civil e os agressores podem sofrer penas que vão de

multas a prisão.

Diante dessa situação, a Organização das Nações Unidas – ONU – declarou o dia

15  de  junho  como Dia  Mundial  de  Combate  à  Violência  contra  o  Idoso,  com  a

intenção de possibilitar  a reflexão sobre esse problema e despertar  a consciência

social para sua existência.

Nesse contexto, a criação de uma data específica para a reflexão sobre as variadas

formas  de  maus-tratos  praticados  contra  os  idosos  e  a  busca  de  sensibilizar  a

sociedade para as nececidades próprias da velhice, pretensão do projeto de lei em

análise,  é  meritória  e  oportuna.  Campanhas  educativas  sobre  o  tema  tendem  a

amenizar a distância existente entre os idosos e a comunidade, além de estimular a

denúncia  de  maus-tratos  aos  órgãos  competentes.  As  atividades  irão  promover

oportunidades para autonomia, integração e participação dos idosos na sociedade,

implementando  e  ampliando  a  rede  de  cobertura  dos  serviços  e  programas  de

atenção  à  população  idosa.  Entretanto,  para  formar  uma  consciência  social  de

rejeição a esse tipo de violência, de denúncia das ocorrências e para proteger nossos

idosos, consideramos que o projeto de lei em análise deve estabelecer o dia 15 de

junho como Dia Estadual de Combate à Violência contra o Idoso. Entendemos que a

união de esforços, nos níveis federal e estadual, ampliará os resultados perseguidos.

Além disso, consideramos que o termo “violência” é mais abrangente e forte, pois

vincula  com clareza a crueldade que representam os constrangimentos físicos ou

morais exercidos contra os idosos à noção de crime.

Ainda com o  propósito  de  unir  esforços e  conseguir  maior  repercussão para  a

causa, seria mais proveitoso se a data consagrada ao idoso fosse também unificada.

A Lei Federal nº 11.433, de 2006, institui o Dia Nacional do Idoso, a ser celebrado no

dia 1º de outubro de cada ano, em consideração ao dia em que foi editado o Estatuto
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do Idoso; já o art. 7º da Lei nº 12.666, de 1997, institui o dia 27 de setembro como Dia

Estadual  do  Idoso,  determinando que,  nessa data,  os  órgãos  públicos  promovam

eventos com o objetivo de valorizar e ressaltar o trabalho e a importância do idoso

para o Estado.

Assim, com a finalidade de promover essas adequações na legislação estadual,

apresentamos, no final deste parecer, o Substitutivo nº 1.

Conclusão

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 755/2011, em

turno único, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui  o  Dia  Estadual  de  Combate  à  Violência  contra  Idosos  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituído o Dia Estadual de Combate à Violência contra o Idoso, a ser

celebrado anualmente no dia 15 de junho.

Parágrafo  único  –  Na  data  instituída  por  este  artigo,  serão  desenvolvidos,

especialmente nas escolas públicas, eventos como palestras, debates e seminários,

com a finalidade de conscientizar a sociedade sobre a necessidade de proteger os

idosos e cuidar deles.

Art. 2º – O “caput” do art. 7º da Lei nº 12.666, de 1997, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 7º - Fica instituído o dia 1º de outubro como o Dia Estadual do Idoso.”.

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

Sala das Comissões, 29 de junho de 2011.

Rosângela Reis, Presidente – Luiz Carlos Miranda, relator – Luzia Ferreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.767/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar  de  utilidade  pública  o  São  João  Futebol  Clube  –  SFC –,  com  sede  no

Município de Coimbra.
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A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  20/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.767/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

São João Futebol Clube – SFC –, com sede no Município de Coimbra.

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.  6º,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, legalmente constituída e portadora de título de utilidade pública; e, no art.

13,  que  seus  Diretores,  Conselheiros,  associados,  instituidores,  benfeitores  ou

equivalentes  não  sejam  remunerados,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de

vantagens ou benefícios.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.767/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de junho de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  e  relator  –  Cássio  Soares  –  André  Quintão  –  Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.800/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ulysses Gomes, o projeto de lei em tela tem por objetivo
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declarar de utilidade pública a Associação Habitacional de Inconfidentes – AHI –, com

sede nesse Município.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  20/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.800/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Habitacional de Inconfidentes – AHI –, 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 o estatuto constitutivo da instituição determina,  no art.  32,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere  do  Município  de  Inconfidentes;  e,  no  art.  38,  que  seus  Diretores  e

Conselheiros não sejam remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de lucros,

bonificações ou vantagens.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.800/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de junho de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  e  relator  –  Cássio  Soares  –  André  Quintão  –  Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.854/2011

Comissão de Constituição e Justiça

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

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Deca  Ladeira  -  Adel  -,  com  sede  no

Município de Cajuri.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.854/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Deca Ladeira - Adel -, com sede no Município de Cajuri.

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 § 3º do art. 1º que,

na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

sem  fins  lucrativos;  e,  no  §  5º  do  art.  1º,  que  as  atividades  de  seus  Diretores,

Conselheiros,  associados,  instituidores,  benfeitores  ou  equivalentes  não  serão

remuneradas.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.854/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 28 de junho de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  e  relator  -  Cássio  Soares  -  André  Quintão  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 89/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe tem por

escopo alterar 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.

O projeto foi apreciado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  na  forma

apresentada.

Cabe agora a esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, inciso VII, do

Regimento Interno, emitir parecer sobre a matéria.

Fundamentação

O objetivo precípuo do projeto é estabelecer a alíquota de IPVA de 1% para veículo

movido a propulsor elétrico, mediante o acréscimo de parágrafo ao art. 10 da citada

Lei nº 14.937.

De acordo com os arts. 7º e 10 do mesmo diploma, a base de cálculo do IPVA é o

valor  venal  do  veículo,  sendo  que  a  alíquota  de  1%  é  aplicada  para  veículos

destinados a locação, de propriedade de pessoa jurídica, e para ônibus, microônibus,

caminhão,  caminhão-trator  e aeronave.  Em se tratando de motocicleta,  motoneta,

triciclo,  quadriciclo,  ciclomotor  e  veículo  para  transporte  público  rodoviário  de

passageiros,  a  alíquota  é  de  2%.  Para  caminhonete  de  carga  picape,  furgão  e

embarcação,  é  estabelecida  a  alíquota  de  3%.  Aos  demais  veículos  aplica-se  a

alíquota  de  4%.  Em  todos  esses  casos,  tratando-se  de  veículo  movido

exclusivamente a álcool etílico hidratado combustível, a base de cálculo fica reduzida

em 30%, basta ver o § 6º do art. 7º.

O autor do projeto ressalta a importância de o poder público conceder incentivos

fiscais  para  a  produção  e  expansão  do  mercado  de  carros  elétricos,  por  não

produzirem  poluição  ambiental  e  serem  bastante  silenciosos.  Destaca  ainda  que

vários entes da Federação já o fazem, citando, a título de ilustração, os Estados de

Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e

Sergipe que concedem isenção de IPVA para esses veículos, e os de São Paulo, Rio

de Janeiro e Mato Grosso do Sul, que determinam a aplicação de alíquotas menores.

De fato, os veículos elétricos apresentam inúmeras vantagens sobre os veículos
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convencionais,  sobretudo do ponto  de  vista  ambiental,  uma vez que não emitem

gases de efeito estufa. Em favor desse tipo de propulsor,  destacam-se a sua alta

eficiência energética,  o reduzido  custo operacional,  a  baixa emissão de ruído e a

ausência de vibrações. Segundo o Instituto Nacional de Eficiência Energética – Inee

–, esses veículos podem produzir efeitos consideráveis no sistema elétrico interligado

do Brasil, representando um papel extremamente positivo para a redução de perdas

de transmissão e distribuição no setor elétrico.

No entanto, embora já existam no Brasil empresas que utilizam, comercializam e

fabricam  veículos  elétricos  leves  e  pesados,  que  têm  se  mostrado  viáveis  para

transporte  de  passageiros  em  centros  urbanos,  frotas  municipais,  serviços  de

distribuição postal, coleta urbana de lixo e logística de distribuição urbana, para que

esses  veículos  conquistem  definitivamente  o  mercado  no  País  é  preciso  haver

mudança  de  paradigma.  É  nesse  sentido  que  a  concessão  de  incentivos  fiscais

assume  um  papel  crucial.  A  exemplo  do  que  já  foi  feito  pelo  governo  visando

incentivar a produção e a utilização de veículos movidos a álcool durante a crise do

petróleo, é importante estimular a utilização dos veículos elétricos no contexto atual

de aquecimento global e crise energética.

No que tange à competência desta Comissão para avaliar a repercussão financeira

das proposições, cabe-nos salientar que o projeto de lei sob comento não entra em

conflito com o art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual estabelece requisitos

para a concessão de benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de

receita. Isso porque, como não há arrecadação do imposto relativo à propriedade de

veículos elétricos, não há que falar em perda de receita, conforme já se pronunciou a

Comissão de Constituição e Justiça.

Cabe ressaltar que a inexistência em nosso Estado de frota de veículos movidos a

energia elétrica não significa que tornando lei essa proposição, ficaria desprovida de

objeto, pois deve-se levar em conta que, em futuro próximo, a situação certamente se

modificará, com o surgimento de uma frota composta de unidades automotivas desse

gênero.

De resto, cumpre-nos esclarecer que, do ponto de vista da técnica legislativa, o

projeto  de  lei  melhor  atenderia  ao  seu  propósito  se  simplesmente  acrescentasse
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inciso  ao  art.  10  da  Lei  nº  14.937,  visto  que  o  “caput”  desse  artigo  enuncia

diretamente, por intermédio de incisos, as categorias de veículos automotores com as

respectivas  alíquotas  de  IPVA.  Além  disso,  a  expressão  “independentemente  da

categoria”,  constante  na  proposição,  se  nos  afigura  desnecessária,  porquanto  a

simples menção a  veículo  movido  a energia  elétrica  engloba todas  as  categorias

desse tipo de veículo.

Em razão dessas questões e visando atender à técnica legislativa, apresentamos o

Substitutivo nº 1, a ser formalizado na parte conclusiva deste parecer.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 89/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, nos termos que se seguem.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta o inciso IX ao art. 10 da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que

dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA – e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 10 da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, fica acrescido do

seguinte inciso IX:

“Art. 10 – (...)

IX – 1% (um por cento) para veículo movido a eletricidade.”.

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

Sala das Comissões, 29 de junho de 2011.

Zé Maia, Presidente – Antônio Júlio, relator – Doutor Viana – João Vítor Xavier –

Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 90/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, a proposição em epígrafe dá nova

redação ao inciso III do art. 13 da Lei n.º 14.941, de 29/12/2003, que dispõe sobre o

Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos -

ITCD.
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A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria.

Agora,  vem  a  matéria  a  esta  Comissão  para  ser  analisada  nos  lindes  de  sua

competência.

Fundamentação

O projeto em tela pretende ampliar o prazo de pagamento do ITCD por meio da

alteração do inciso III do art. 13 da Lei n.º 14.941, de 2003, segundo o qual o imposto

será  pago  “na  dissolução  da  sociedade  conjugal,  sobre  o  valor  que  exceder  à

meação, transmitido de forma gratuita, no prazo de até quinze dias contados da data

em que transitar em julgado a sentença”.

A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbices de natureza jurídico-

constitucional à normal tramitação da proposição. Considerou que o prazo de quinze

dias é de fato exíguo, penalizando os cidadãos envolvidos no processo. Acrescentou

que as limitações constitucionais ao poder de tributar constituem direitos e garantias

individuais do cidadão enquanto contribuinte.

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

repercussão  financeira  das  proposições,  constatamos  que  o  projeto  não  gera

despesas para os cofres públicos, pois visa apenas alterar o prazo para recolhimento

do imposto devido de 15 para 60 dias. Não há qualquer mudança de alíquota ou de

base  de  cálculo  do  imposto,  razão  pela  qual  o  projeto  não  fere  a  Lei  de

Responsabilidade Fiscal.

Assim sendo, a medida visa propiciar o bem-estar dos cidadãos ao ampliar o prazo

de recolhimento do imposto, hoje extremamente exíguo. Acaba também por adequar

o ordenamento jurídico estadual, que passa a observar o princípio constitucional da

razoabilidade. Além disso, as medidas propostas têm relevante significado social. 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

90/2011, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2011.
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Zé Maia, Presidente -  Doutor Viana, relator - Antônio Júlio  -  João Vítor  Xavier -

Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 257/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

O Projeto de Lei nº 257/2011, do Deputado Elismar Prado, dispõe sobre a política

estadual de incentivo ao direito dos alunos da rede pública estadual de terem acesso

ao cinema.

A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, à Comissão de Constituição

e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem o projeto agora a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, VI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame tem por objetivo facilitar o acesso dos alunos da rede pública

estadual de ensino ao cinema. Para isso, o autor propõe a celebração de convênios

entre o Estado e as casas exibidoras de filmes com o objetivo de reduzir os preços

dos  ingressos  e  oferecer  sessões  de  cinema  para  os  estudantes  agendadas

previamente de acordo com o calendário escolar.  O autor da proposição pretende

ainda  que a  ampliação do acesso dos  estudantes ao  cinema seja inserida  como

objetivo das políticas de incentivo à cultura e à educação.

Facilitar o acesso dos estudantes à cultura e ao lazer é fundamental para promover

o seu aprimoramento intelectual. A legislação brasileira reconhece esse fato, uma vez

que  existem  diversos  instrumentos  normativos  estaduais  e  municipais  que

estabelecem  a  concessão  de  descontos  para  ingressos  de  eventos  culturais,

esportivos e de lazer para os estudantes matriculados em todos os níveis de ensino.

Em  Minas  Gerais,  a  norma  que  disciplina  esse  benefício  é  a  Lei  nº  11.052,  de

23/3/1993 -  Lei  da  Meia-Entrada -,  que inclui  expressamente,  em seu art.  1º,  as

sessões cinematográficas no rol de eventos em que se devem oferecer ingressos a

preços reduzidos aos estudantes.

Embora o objeto da proposição já  esteja atendido no sistema jurídico,  julgamos
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apropriado que o incentivo à frequência dos estudantes nas salas de cinema e teatro

conste expressamente na política cultural do Estado, como uma forma de reconhecer

a relevância da cultura no desenvolvimento psicossocial dos alunos.

Desse modo, concordamos com o Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça, que transforma o projeto original em lei modificativa, incluindo dispositivo na

Lei  nº  11.726,  de  30/12/1994.  Entretanto,  embora  estejamos  de  acordo  com  o

conteúdo do dispositivo que se pretende inserir, consideramos inadequado incluí-lo

no  art.  4º  da  referida  lei,  pois  isso  desvirtuaria  a  natureza  eminentemente

principiológica desse artigo. Apresentamos,  então,  o Substitutivo n° 2, para que o

citado dispositivo, que trata do incentivo ao acesso dos alunos da rede pública a salas

de cinema e teatro, seja incluído no art. 71 da mesma lei como uma diretriz a ser

observada  pelo  Poder  Executivo  na  elaboração  e  execução  dos  programas

destinados a alunos e professores.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 257/2011, no 1º

turno,  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  que  apresentamos,  e  pela  rejeição  do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Acrescenta inciso ao art. 71 da Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que

dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 71 da Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, fica acrescido do

seguinte inciso IV:

“Art. 71 - (...)

IV - o incentivo ao acesso a salas de cinema e de teatro.”.

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

Sala das Comissões, 29 de junho de 2011.

Bosco, Presidente e relator - Carlin Moura - Paulo Lamac - João Vítor Xavier.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 353/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório



199
____________________________________________________________________________

De autoria do Deputado Fred Costa, o projeto de lei em tela torna obrigatória a

identificação de crianças e adolescentes nos estabelecimentos hoteleiros.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade.  Em

seguida, a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social emitiu parecer

pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Foi-lhe  anexado  o  Projeto  de  Lei  nº  1.641/2011,  de  autoria  do  Deputado Célio

Moreira, que dispõe sobre o mesmo assunto tratado pelo projeto em análise.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe propõe tornar obrigatória a identificação de crianças e

adolescentes,  ainda  que  acompanhados  dos  pais  ou  de  representantes  legais,

quando se hospedarem em hotéis, pensões, pousadas e albergues localizados em

Minas Gerais. O projeto define os dados que devem constar na ficha de identificação

e determina a anexação de fotocópia da carteira de identidade à ficha, caso o menor

de idade a possua. Determina ainda que a direção do estabelecimento informe aos

Conselhos  Tutelares  e  às  autoridades  policiais  sobre  irregularidades  ou  suspeita

relacionada  com  a  prestação  das  informações  exigidas  pela  lei.  São  previstas

penalidades de notificação por escrito e multa na hipótese de descumprimento da

medida. Prevê-se, ainda, que o valor arrecadado será integralmente repassado ao

Fundo Estadual para a Infância e a Adolescência.

Atualmente os estabelecimentos hoteleiros não têm elementos para informar se há

criança ou adolescente ali hospedado, uma vez que efetuam o registro apenas do

hóspede responsável pelo pagamento do serviço. De acordo com a justificação do

autor,  a  medida  proposta  dificultaria  a  prática  de  crime  contra  crianças  e

adolescentes, auxiliaria as famílias na sua busca e localização e facilitaria o trabalho

das autoridades policiais e judiciais na investigação de tais crimes.

Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça observou que a

matéria está em consonância com a legislação federal e destacou que o “Estatuto da

Criança e do Adolescente proíbe a hospedagem destes em hotel, motel, pensão ou
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estabelecimento congênere, salvo se autorizados ou acompanhados pelos pais ou

responsável”.  O estatuto fixa multa para o caso de inobservância do dispositivo e

prevê o fechamento do estabelecimento por até 15 dias, em caso de reincidência. A

Comissão concluiu que o projeto não apresenta vício de competência, visto que é

facultado à Assembleia Legislativa criar leis de proteção à infância e à adolescência

por meio da legislação concorrente.

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social observou que o turismo

sexual se serve da rede hoteleira e que o combate a esses crimes ocupa significativo

espaço na agenda  pública.  A Comissão considerou que  o  registro  de  crianças  e

adolescentes  hospedados  na  rede  hoteleira  do  Estado  “pode,  de  fato,  auxiliar  a

identificação  de  agressores  e,  até  mesmo,  das  crianças  e  adolescentes

desaparecidos”.  Contudo,  apresentou  o  Substitutivo  nº  1,  para  alterar  o  termo

“estabelecimentos hoteleiros” por “meios de hospedagem”, em conformidade com a

Lei nº 11.771, de 17/9/2008, que dispõe sobre a Política Nacional de Turismo.

Com relação ao Projeto de Lei nº 1.641/2011, anexado ao projeto em tela, temos a

informar que boa parte de seu conteúdo já está contemplada pela proposição em

análise. Entretanto, o projeto anexado prevê ainda a obrigatoriedade de comunicação

ao  Conselho  Tutelar  e  à  Delegacia  de  Polícia  local,  na  hipótese  de  a  criança

hospedada não ter documento que a identifique. Além disso, estabelece que os dados

constantes na ficha de identificação somente serão fornecidos mediante requisição da

autoridade policial, dos representantes do Ministério Público e/ou do Poder Judiciário.

Assim,  para  aprimorar  o  projeto  de  lei  em  análise,  incorporamos  as  sugestões

propostas  pelo  projeto  anexado  nas  Emendas  nºs  1  e  2,  que  apresentamos  ao

Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação

Social.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta Comissão

analisar, o projeto original e o Substitutivo nº 1 não criam despesas para o Estado.

Dessa forma, não contrariam a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar

Federal nº 101, de 4/5/2000. Ressaltamos que a futura lei não implicará aumento de

custos do setor hoteleiro, uma vez que essas empresas já registram seus hóspedes

por determinação da Lei Federal nº 11.771, de 17/9/2008, que dispõe sobre a Política
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Nacional de Turismo.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação,  no 1º  turno,  do Projeto de Lei  nº

353/2011 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social, com as Emendas nºs 1 e 2, apresentadas a seguir.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se ao art. 2º do Substitutivo nº 1 o seguinte § 3º:

“Art. 2º - (...)

§  3º  -  Se  a  criança  não tiver  documento  que a  identifique,  tal  fato  deverá  ser

comunicado  ao  Conselho  Tutelar  e  à  Delegacia  de  Polícia  local,  sendo  também

obrigatória, neste caso, a anexação de fotocópia da carteira de identidade dos pais ou

acompanhantes à ficha de identificação da criança ou adolescente.”.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se ao Substitutivo nº 1, onde convier:

“Art. ... - A ficha de identificação e os dados nela constantes serão fornecidos pelo

meio  de  hospedagem  somente  mediante  requisição  da  autoridade  policial,  dos

representantes do Ministério Público e/ou do Poder Judiciário.”.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2011.

Zé Maia, Presidente -  Doutor Viana, relator - Antônio Júlio  -  João Vítor  Xavier -

Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 455/2011

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  193/2007,  “dispõe  sobre  a

publicação de advertência quanto à exploração sexual de crianças e adolescentes

nos classificados dos jornais locais”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 26/2/2011, a proposição foi distribuída a esta

Comissão para ser apreciada sob os aspectos de juridicidade, constitucionalidade e

legalidade, nos termos do que determina o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”,

do Regimento Interno.
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Fundamentação

Inicialmente, cumpre assinalar 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, exarado nos termos seguintes.

“O projeto de lei em análise obriga os jornais diários de Minas Gerais que publicam

anúncios  classificados  de  conotação  sexual  a  inserir,  na  respectiva  página,  com

destaque, em letras versais, em negrito e ocupando o espaço de dez centímetros por

dez centímetros, advertência com o seguinte teor: “Exploração sexual de crianças e

adolescentes é crime. Disque e denuncie”.

A proposição prevê, ainda, que o Estado providenciará linha telefônica para receber

as denúncias da população, dando amplo conhecimento do número à comunidade e

obrigando sua inclusão na referida advertência.

O art.  22  da  Constituição  da  República  inclui  a  propaganda comercial  entre as

matérias que são da competência legislativa privativa da União. Por isso, é defeso ao

Estado federado emitir normas sobre ela.

Deve-se considerar, também, que o art. 220 da Carta Magna, ao dispor sobre a

liberdade de manifestação do pensamento, estatui, em seu § 3º:

“Art. 220 – (...)

§ 3º – Compete à lei federal:

(...)

II – estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade

de  se  defenderem  de  programas  ou  programações  de  rádio  e  televisão  que

contrariem o disposto no art. 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e

serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente”(grifos nossos).

Portanto, a proposição de lei que é objeto deste parecer, não obstante os nobres

motivos que a inspiraram, viola a distribuição de competências  entre os entes da

Federação, estabelecida na Lei Maior.

Não bastasse isso, preconiza, em seu art. 2º, medida redundante uma vez que a
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Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes já mantém o telefone

número 0800 - 311119, por meio do qual o cidadão pode denunciar toda forma de

violência contra menores, inclusive a exploração sexual de crianças e adolescentes.

Com  a  mesma finalidade,  a  Promotoria  de  Justiça  Especializada  na  Defesa  dos

Direitos da Infância e da Juventude tornou disponível para a população o telefone

número 3272 29 30.

Cumpre lembrar ainda que o Código Penal Brasileiro tipifica os seguintes crimes:

(art.  227)  mediação para  servir  a  lascívia  de  outrem; (art.  228)  favorecimento  da

prostituição; (art. 229) casa de prostituição. Dessa forma, abre-se a via judicial para

coibir os possíveis abusos decorrentes dos anúncios classificados a que se refere o

art. 1º do projeto em análise.

Finalmente,  cumpre-nos  ressaltar  que  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça

aprovou, em 20/3/2001, parecer concluindo pela inconstitucionalidade do Projeto de

Lei  nº  1.134/2000,  cujo  texto  é  idêntico  ao  da  proposição  ora  em  análise,  e  em

2/4/2003,  a  matéria  em  exame  recebeu  parecer  concluindo  por  sua

inconstitucionalidade, pelas mesmas razões mencionadas”.

Conclusão

Concluímos, pois, pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade

do Projeto de Lei nº 455/2011.

Sala das Comissões, 28 de junho de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  e  relator  -  André  Quintão  -  Cássio  Soares  -  Duarte

Bechir - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 457/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

Fruto do desarquivamento do Projeto de Lei nº 195/2007, o projeto em epígrafe, de

autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., dispõe sobre o estudo e a divulgação

pedagógica,  para  toda  a  cidadania,  das  atividades  de  fiscalização  e  de  defesa

institucional, exercidas pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, pelo Tribunal de

Contas e pelo Ministério Público Estadual.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  exame  preliminar,  concluiu  pela
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juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição , com as Emendas nºs 1 a

3, que apresentou.

Vem agora a esta Comissão, nos termos do art. 188 combinado com o art. 102,

inciso VI, alínea “a”, para receber, quanto ao mérito, parecer em 1º turno.

Fundamentação

A proposição  em  análise  pretende  que  sejam  estudadas,  nas  escolas  da  rede

estadual  de  ensino  médio,  as  atividades  de  fiscalização  e  de  defesa institucional

exercidas pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, pelo Tribunal de Contas e

pelo Ministério Público estadual.  A Comissão de Constituição e Justiça apresentou

três  emendas  no  intuito  de  sanar  falhas  observadas,  corrigindo  vícios  de  cunho

jurídico-constitucional.

De fato,  as  escolas  secundárias  têm papel  fundamental  na  formação de jovens

protagonistas, que sejam capazes de reconhecer, valorizar e exercer os direitos e os

deveres  inerentes  à  cidadania.  Entretanto,  incluir  conteúdos  e  disciplinas  nos

currículos escolares é assunto complexo, que merece análise cuidadosa.

A Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da Educação Nacional  –  Lei  Federal  nº  9.394,  de

20/12/1996  –,  estabeleceu  os  princípios  que  deverão  inspirar  a  elaboração  dos

currículos no Brasil. Em seu art. 26 dispõe que os currículos dos níveis fundamental e

médio  de  ensino  deverão  ter  uma  base  comum  nacional  unificada  –  fixada  nos

Parâmetros Curriculares Nacionais – e uma parte diversificada, a ser estipulada pelos

sistemas de ensino e pelas escolas, de modo a atender às características locais e

regionais do vasto e múltiplo país em que vivemos. Além disso, a LDB, no art. 15,

determinou que todos os entes da federação devem assegurar às unidades escolares

públicas  de  educação  básica  graus  progressivos  de  autonomia  pedagógica,

administrativa  e  de  gestão  financeira.  E  estabeleceu,  ainda,  no  art.  12,  que  os

estabelecimentos  de  ensino  são  obrigados  a  elaborar  e  executar  sua  proposta

pedagógica.

Ora, o cerne da proposta pedagógica de uma escola está expresso no currículo que

deverá  estabelecer  para  seus  alunos,  professores  e  comunidade  de  entorno,

considerando,  é  evidente,  as  diretrizes  estabelecidas  na  LDB  e  os  parâmetros

curriculares  que  definem  nacionalmente  o  núcleo  comum  que  a  própria  LDB
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estipulou.

O processo de seleção, sequenciamento e ordenação de assuntos e temas que

constituirão  o currículo  de uma comunidade escolar  específica implica tomada de

decisão sobre aquilo que é mais pertinente, entre a vasta gama de conhecimentos

disponíveis, tendo em vista as aptidões que se pretende desenvolver nos estudantes

e o contexto social, cultural e econômico no qual estão inseridos. Assim, podemos

afirmar que a elaboração de um currículo pressupõe um planejamento ordenado e

lógico,  que  possibilite,  ao  mesmo  tempo,  o  respeito  às  diretrizes  curriculares

nacionais,  à  diversidade  sociocultural  dos  alunos  e  à  progressiva  autonomia  dos

estabelecimentos escolares.

Alterações e inclusões curriculares não coordenadas entre si e alheias ao princípio

da  construção  pedagógica  coletiva,  que  envolva  todos  os  atores  da  comunidade

escolar,  não  colaboram  para  o  aprimoramento  da  qualidade  da  educação;  ao

contrário,  são  iniciativas  isoladas  e  distantes  dos  verdadeiramente  envolvidos  no

processo educativo.

Quando  alterações  curriculares  são  determinadas  por  meio  de  lei,  ocorre  uma

justaposição de disciplinas e atividades implementadas de forma vertical e externa

aos processos pedagógicos escolares – que devem se pautar pela horizontalidade,

inclusão e participação – sem nenhuma ou quase nenhuma interação com a realidade

escolar. Além disso, essas iniciativas legislativas geralmente não levam em conta a

organização do tempo escolar,  a relação dos conteúdos curriculares entre si  e as

peculiaridades locais. Dessa forma, são aprovadas muitas vezes sem o necessário

diálogo com os responsáveis pela condução das políticas adotadas nos sistemas e

nos estabelecimentos de ensino. Isso resulta em leis inócuas, não assimiladas pela

comunidade  escolar,  o  que  enfraquece  o  Poder  Legislativo  e  inflaciona  o

ordenamento jurídico.

De  acordo  com  Rosimar  de  Fátima  Oliveira,  cuja  tese  de  doutoramento  em

Educação teve como título “O papel do Legislativo na formulação das políticas em

educação”,  as  proposições  sobre  currículo  escolar,  tanto  no  Congresso  Nacional,

quanto nas assembleias estaduais, normalmente versando sobre temas prementes,

revelam  que  há  uma  tendência  em  se  atribuir  à  escola  função  de  instituição
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reparadora  dos  problemas  sociais  brasileiros.  Essa  é  uma  sobrecarga  sobre

educadores e  gestores  escolares,  que já  fazem grande esforço para  educar  com

qualidade uma população bastante heterogênea.

O Observatório da Educação, organização da sociedade civil dedicada ao estudo e

acompanhamento das políticas educacionais brasileiras, alerta, em diversos artigos

na imprensa, para a proliferação desses projetos de inserção de temáticas diversas

no currículo escolar, que muitas vezes ignoram o fato de o conteúdo ou a disciplina

que se pretende incluir, na imensa maioria dos casos, já integrarem o conteúdo de

disciplinas, ou temas transversais existentes.

Esse é, precisamente, o caso da proposição em tela, que pretende inserir na grade

curricular  do  ensino  médio  conteúdos  de  cidadania  relacionados  às  atividades

institucionais do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Assembleia Legislativa

de Minas Gerais.

Em 2004, a então Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia realizou

reunião com especialistas da área educacional para debater a aplicação do disposto

na legislação vigente, bem como todos os projetos de lei  referentes à inclusão de

conteúdos  nos  currículos  de  ensino  fundamental  e  médio  da  rede  estadual.  Os

convidados afirmaram que as normas legais vigentes sobre a inclusão de disciplinas

ou  conteúdos  na  grade  curricular  não  estavam  sendo  aplicadas  e  demonstraram

receio acerca da apresentação de projetos de lei sobre o tema. Foram unânimes em

considerar inócuas essas proposições, e mais: afirmaram que, se fossem aplicadas,

inviabilizariam o aprendizado das matérias da base curricular obrigatória exigida pelos

PCNs.

Desse entendimento resultou que projetos de inclusão de conteúdos e disciplinas

no currículo passaram a não mais prosperar nesta Casa, já que a última lei com esse

teor entrou em vigor em 2005. A referida lei – Lei nº 15.476, de 12/4/2005 –, vale

destacar,  trata  justamente  da  inclusão  de  conteúdos  referentes  à  cidadania  nos

currículos das escolas de ensino fundamental e médio. Conforme dispõem os incisos

III  e  VII  do  art.  2º  dessa  lei,  integram  os  conteúdos  e  as  atividades  relativos  à

cidadania, a organização político-administrativa dos entes federados e as formas de

acesso do cidadão à justiça.
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A natureza dessa norma, assim como a de outras dezenove aprovadas entre 1991

e  2005,  foi  justamente  o  objeto  da  análise  crítica  dos  convidados  da

supramencionada audiência pública desta Comissão de mérito.

Estamos, assim, em relação ao caso em tela, diante de uma dupla inconveniência.

Além de não ser  adequado estipular  conteúdos e disciplinas em lei,  como já era

consenso nesta Comissão, o conteúdo da proposição já se encontra atendido, com a

devida generalidade, em lei estadual vigente.

Dessa  forma,  ao  serem  divulgados  os  conteúdos  e  as  atividades  relativos  à

cidadania nas escolas de ensino fundamental e médio, conforme já determinam os

PCNs, ou da forma preconizada pela Lei nº 15.476, de 2005, inevitavelmente será

alcançado  o  intuito  que  motivou  a  apresentação  do  projeto  de  lei  em  análise,

tornando-se, assim, desnecessária a sua aprovação.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 457/2011.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2011.

Bosco, Presidente - Paulo Lamac, relator - Carlin Moura - João Vítor Xavier.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 499/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr. e resultante do desarquivamento do

Projeto  de  Lei  nº  26/2007,  a  proposição em  epígrafe  dispõe  sobre  o  período  de

cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA – e altera

a Lei nº 12.735, de 30/12/97.

Preliminarmente, o projeto foi apreciado 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 proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188 combinado com o art.102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O objetivo da proposição em exame é estabelecer uma nova escala de pagamento

do IPVA, a qual recairá nos meses de março, abril e maio, dependendo do último
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algarismo da placa de cada veículo, e não mais ao longo do mês de janeiro. Em

março, será cobrado o imposto dos veículos de placas com finais 1, 2 e 3; em abril,

dos veículos de placas com finais 4, 5 e 6; e, em maio, dos demais veículos. Essa

alteração terá vigência a partir do ano seguinte ao da publicação da lei. A intenção do

autor é reduzir  os gastos que as famílias  têm no início do ano, tendo em vista o

acúmulo de compromissos, como matrícula escolar,  compra de material  didático e

IPTU.

O projeto prevê também o prazo de 30 dias, contados da publicação das tabelas,

para a apresentação de recurso no caso de discordância acerca do valor da base de

cálculo do imposto. Caso a decisão do recurso seja publicada após o vencimento da

primeira parcela ou da cota única com desconto, o contribuinte terá o prazo de 15

dias para o pagamento. Isso significa uma ampliação dos prazos em relação à regra

em vigor, a qual prevê 15 dias úteis para o recurso do contribuinte e 10 dias para o

pagamento, caso a decisão ocorra após a data do vencimento. Cabe salientar que,

pela  norma  vigente,  esse  último  prazo  somente  ocorre  na  hipótese  de  decisão

favorável ao recurso do contribuinte. O projeto autoriza ainda o Poder Executivo a

reduzir  para  até  1%  (um  por  cento)  a  alíquota  para  veículos  destinados

exclusivamente a locação. No entanto, a Lei nº 15.957, de 29/12/2005, que promoveu

modificações na legislação do IPVA, fixou em 1% a alíquota para esses veículos,

tornando inócua a alteração pretendida.

Tendo em vista a última observação, a proposição não traz impacto negativo para

os cofres públicos, uma vez que não implica renúncia de receita, mas apenas uma

mudança  no  período  de  recolhimento  do  imposto.  Por  esse  motivo,  não  há

dissonância  com  o  art.  14  da  Lei  Complementar  nº  101,  de  4/5/2000,  Lei  de

Responsabilidade Fiscal, o qual estabelece condições para a renúncia de receita.

A Comissão  de  Constituição e  Justiça apresentou  substitutivo,  com o  intuito  de

adequar  a proposição à técnica legislativa e à Lei  nº  14.937,  de 23/12/2003,  que

atualmente dispõe sobre o IPVA, em substituição à Lei nº 12.735, de 1997.

O projeto certamente propicia ao contribuinte proprietário de veículo automotor a

tranquilidade para planejar seus gastos pessoais de início de ano na medida em que

o período para o pagamento escalonado de IPVA passa a ser definido em lei, e não
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através de instrumento infralegal, como é feito hoje. Além disso, concede o benefício

da dilação de prazo para o pagamento do tributo na hipótese de decisão favorável de

recurso interposto pelo contribuinte a respeito do valor da base de cálculo do IPVA.

Em que pese o fato de o substitutivo apresentado aprimorar o projeto com o fim de

zelar  pela  consolidação das leis  e de  adequá-lo  à  técnica legislativa,  cumpre-nos

observar a necessidade de apresentar-lhe emendas, a serem formalizadas na parte

conclusiva  deste  parecer,  para  sanar  erros  materiais  e  aperfeiçoar  a  redação  de

dispositivo de lei objeto de modificação.

Um deles diz respeito ao equívoco de se propor nova redação aos §§ 1º e 2º do art.

9º da citada Lei nº 14.937 e ao mesmo tempo mantê-los inalterados, renumerados

como  §§  3º  e  4º.  Portanto,  o  art.  9º  deve  permanecer  contendo  apenas  dois

parágrafos.

Outro erro material refere-se à omissão de cláusula de vigência da futura lei. Como

de praxe, esta poderá entrar em vigor na data de sua publicação e os seus efeitos, a

nosso ver, devem ser produzidos a partir de 2014 para que os Municípios possam

adequar-se  ao  fluxo  de  caixa  no  início  de  ano.  Lembremo-nos  de  que  50% dos

recursos arrecadados devido ao pagamento do IPVA destinam-se aos Municípios e,

portanto, são significativos para o erário municipal.

A outra questão concerne à redação proposta para o § 1º do art. 9º da Lei 14.937,

que assegura ao contribuinte a apresentação de recursos no caso de discordância do

valor da base de cálculo, no prazo de trinta dias contados da data da publicação das

tabelas, sem fazer menção à hipótese em que incide o direito. No texto em vigor, a

hipótese é aquela disposta no § 7º do art. 7º e no “caput” do art. 9º, quais sejam, os

critérios para a determinação da base de cálculo de IPVA de embarcação e aeronave

usados, e de veículo rodoviário ou ferroviário. Entendemos conveniente que o novo

texto do citado § 1º difira do que está em vigor simplesmente pela dilação do prazo de

15 dias úteis para 30 dias úteis, para a interposição de recurso, contados da data de

publicação das tabelas.

Cabe ressaltar que a proposição, certamente, é benéfica para o contribuinte por

dilatar o prazo para o pagamento do IPVA e não causa impacto financeiro no erário do

Estado. Seus efeitos serão positivos, uma vez que proporcionarão ao contribuinte a
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certeza  de  que  poderá  pagar  esse  tributo  parceladamente,  em  período

predeterminado, e isso certamente irá contribuir para um maior índice de adimplência.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 499/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça, com as Emendas nºs 1 a 3, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1 AO SUBSTITUTIVO Nº 1

Dê-se ao “caput” do art. 2º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art. 2º - Os §§ 1º e 2º do art. 9º da Lei nº 14.937, de 2003, passam a vigorar com a

seguinte redação:”.

EMENDA Nº 2 AO SUBSTITUVO Nº 1

Dê-se ao § 1º do art. 9º da Lei nº 14.937, de que trata o art. 2º do Substitutivo nº 1,

a seguinte redação:

“Art. 9º - (...)

§ 1º - Na hipótese do § 7º do art. 7º e do “caput” deste artigo, é assegurada ao

contribuinte a apresentação de recurso em caso de discordância do valor da base de

cálculo,  no  prazo  de  30  (trinta)  dias  úteis,  contados  da  data  da  publicação  das

tabelas.”.

EMENDA Nº 3 AO SUBSTITUVO Nº 1

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:

“Art. ... - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a

partir de 1º de janeiro de 2014.”.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2011.

Zé Maia, Presidente -  Doutor Viana, relator - Antônio Júlio  -  João Vítor  Xavier -

Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 500/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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.
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Em  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou.

Em análise de mérito, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

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, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em tela pretende tornar obrigatória para as concessionárias de transporte

coletivo  intermunicipal  a  prestação  de  informações  aos  passageiros  sobre

procedimentos de segurança em caso de acidente.

A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbice à tramitação da matéria,

que é de competência estadual  e se coaduna com a normatização já existente a

respeito  do  transporte  de  passageiros.  A  Comissão  lembrou  que  a  proposta  já

tramitou nesta Casa, na forma dos Projetos de Lei n°s 1.596/2004 e 65/2007, e, em

ambas as situações, obteve parecer favorável ao ser por ela analisada.

A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas citou o art. 40 da Carta

mineira,  segundo o  qual  compete ao Estado assegurar,  na prestação de serviços

públicos, a segurança do usuário. Entendeu a Comissão que a proposição supre uma

lacuna, uma vez que os textos legais existentes não tratam de forma específica da

segurança do passageiro. Não obstante, acolheu sugestão de emenda do Deputado

Celinho do Sinttrocel, que proíbe que o condutor do veículo seja responsável pela

prestação das informações.

Quanto à análise que cabe a esta Comissão, entendemos que o Substitutivo n° 1

atende, em parte, à intenção do projeto. A Emenda n° 1, apresentada pela Comissão

anterior,  trata  de  matéria  de  regulamento.  Afinal,  o  modo  como  serão  dadas  as

informações - seja de forma oral,  escrita ou por gravação, entre outras - deve ser

definido  pelo  Poder  Executivo,  responsável  último  pela  prestação  de  serviços

públicos,  como o  transporte  coletivo  intermunicipal.  Ademais,  a  emenda cria  uma

restrição de caráter trabalhista, o que é matéria de competência privativa da União.
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Do  ponto  de  vista  financeiro-orçamentário,  o  impacto  gerado  pela  obrigação,

conforme asseveraram as duas Comissões precedentes, é pequeno. Desse modo,

não  há  alteração  do  equilíbrio  econômico-financeiro  dos  contratos  que  enseje  a

compensação  pecuniária  dos  concessionários.  Assim,  não  há  impedimento  à

aprovação da matéria, uma vez que não há geração de despesas para o erário.

Para aperfeiçoar o projeto, sugerimos a exclusão da obrigação no que se refere aos

ônibus urbanos, ou seja, ao transporte coletivo caracterizado como serviço comercial,

nos termos do Decreto nº 44.603, de 2007, que contém o regulamento do serviço de

transporte  coletivo  rodoviário  intermunicipal  e  metropolitano  do  Estado  de  Minas

Gerais - RSTC -, e a limitação da prestação de informações ao início da viagem, para

evitar transtornos para os usuários.

Conclusão

Diante  do exposto,  somos pela aprovação do Projeto de Lei  nº  500/2011 no 1º

turno,  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  a  seguir  apresentado,  e  pela  rejeição  do

Substitutivo nº 1 e da Emenda nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 2

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, no início da viagem, 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.

Parágrafo único – Exclui-se do disposto no “caput” o serviço de transporte coletivo

caracterizado como serviço comercial.

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, produzindo efeitos cento

e oitenta dias após a data de sua publicação.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2011.

Zé Maia, Presidente – Antônio Júlio, relator – Doutor Viana – João Vítor Xavier –
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Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.231/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei  em epígrafe tem por

escopo alterar o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 16.910, de 3/8/2007.

A Comissão de Constituição e Justiça examinou preliminarmente a proposição e

concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

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

Trata o Projeto de Lei nº 1.231/2011 de alterar o disposto no parágrafo único do art.

1º  da  Lei  nº  16.910,  de  3/8/2007,  que  autoriza  o  Departamento  de  Estradas  de

Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG – a doar ao Município de Pimenta

imóvel com área de 3.000m², situado na quadra 17 do Bairro JK, nesse Município,

para a construção de creche e de centro de apoio ao agricultor.

Com a alteração proposta pela proposição em análise, o imóvel deverá ser utilizado

também para o desenvolvimento de atividades de interesse público, permanecendo,

assim, vinculado ao interesse público que fundamentou sua doação.

Cabe ressaltar que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça, tem o objetivo de adequar o texto do projeto à técnica legislativa.

A proposição em tela atende aos preceitos legais que versam sobre a transferência

de domínio de bens públicos, além de não representar despesas para o erário nem

acarretar  repercussão  na  Lei  Orçamentária,  por  tratar  tão  somente  de  ampliar  a

finalidade para a qual o bem foi doado.

Encontra-se, pois, em conformidade com o § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320,

de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle

dos  orçamentos  e  balanços  da  União,  dos  Estados,  dos  Municípios  e  do  Distrito

Federal.
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Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.231/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2011.

Zé Maia, Presidente – Antônio Júlio, relator – Doutor Viana – João Vítor – Romel

Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.380/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Mosconi, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.633/2010, altera o parágrafo único do art. 1º

da  Lei  nº  14.969,  de  2004,  que  dispõe  sobre  a  doação  de  imóveis  cedidos  a

Municípios em decorrência da municipalização do ensino.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/4/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem  agora  a  este  órgão  colegiado  para  que  seja  examinada  preliminarmente

quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.380/2011 pretende dar nova redação ao parágrafo único do

art.  1º  da  Lei  nº  14.969,  de  2004,  que  autorizou  o  Poder  Executivo  a  doar  aos

Municípios os  imóveis  cedidos a título gratuito  para funcionamento  de escolas  de

ensino fundamental municipalizadas até 31/12/2002.

Assim,  passaria  a  constar  desse  dispositivo  que  os  imóveis  de  que  trata  a

mencionada lei se destinam ao funcionamento de escolas municipalizadas, podendo

ser utilizados para abrigar projetos públicos educacionais, culturais, esportivos e de

lazer, voltados para a qualificação de jovens ou para a valorização da comunidade.

Enfim, a alteração proposta pretende possibilitar que os Municípios possam utilizar os

bens para outras finalidades de interesse público.

A  proteção  do  interesse  coletivo  é  princípio  de  observância  obrigatória  pela
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administração  do  Estado,  pois,  no  trato  da  coisa  pública,  prepondera  o  que  é

conveniente para a coletividade; por isso, nas proposições em que esta Casa autoriza

a alienação de bens estaduais, como determina o art. 18 da Constituição do Estado e

o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, a existência de tal salvaguarda encontra-

se nas cláusulas de destinação e de reversão.

Contudo, cabe esclarecer que, com o objetivo de alterar a destinação dos imóveis

de que trata  a  Lei  n° 14.969,  para  que eles  pudesse m abrigar,  além de escolas

municipais, atividades de interesse público, tramitou, na legislatura passada, o Projeto

de Lei no 3.466/2009, que resultou na edição da Lei no 18.580, de 2009.

Conforme dispõe essa lei,  os  imóveis  de  que trata  a  Lei  no  14.960 passam  a

destinar-se  ao  funcionamento  de  escolas  municipais  ou  ao  desenvolvimento  de

atividades de interesse público.

Tal alteração respeitou o fato de que a norma, editada em 2004, vigorou por mais

de  cinco  anos  e,  em  decorrência  disso,  não  se  poderia  retroceder  no  tempo  e

proceder à sua alteração como se atual fosse.

Ainda  em  defesa  do  interesse  coletivo,  foi  estabelecida  cláusula  que  prevê  a

reversão do bem ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados de

sua publicação, forem desvirtuadas as destinações previstas pela nova lei; além de

revogada a cláusula de reversão prevista na Lei nº 14.969.

Dessa forma, a pretensão do autor do projeto de lei  em análise já  se encontra

amparada pela Lei no 18.580, de 2009, razão pela qual a matéria não deve tramitar

nesta Casa Legislativa.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei no 1.380/2011.

Sala das Comissões, 28 de de junho de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  e  relator  -  Cássio  Soares  -  André  Quintão  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.109/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.109/2011, encaminhado

a esta Casa por meio da Mensagem nº 68, de 2011, reajusta os valores das tabelas

de vencimento básico das categorias que menciona.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 29/6/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Cumpre-nos, preliminarmente, examinar a proposição nos seus aspectos jurídico,

constitucional e legal, nos termos do art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em comento trata da concessão de reajustes remuneratórios a serem

efetuados, no período de 2011 a 2015, às classes dos Policiais Civis e Militares, dos

Bombeiros  Militares,  dos  Agentes  de  Segurança  Penitenciários,  dos  Agentes  de

Segurança Socioeducativos, às carreiras administrativas da Polícia Civil e do pessoal

civil  da  Polícia  Militar,  e  dos  valores  remanescentes  das  parcelas  mensais  dos

contratos  temporários  de  prestação  de  serviços  de  Agente  de  Segurança

Penitenciário e de Agente de Segurança Socioeducativo.

Nos termos propostos, serão feitos os seguintes reajustes no vencimento básico

das classes e carreiras citadas: de 10% em outubro de 2011, 2012 e 2013; de 15%

em junho de 2014 e de 12% em dezembro do mesmo ano; e de 15% em abril de

2015.

Nos termos do art. 7º do projeto, o reajuste será estendido aos servidores inativos

que fazem jus à paridade.

Primeiramente,  cabe-nos  esclarecer  que  esta  Comissão,  em  sua  esfera  de

competência,  aprecia  a  proposição  exclusivamente  sob  o  aspecto  jurídico-

constitucional, cabendo a avaliação da conveniência e da oportunidade da medida

proposta às comissões de mérito, em obediência ao Regimento Interno. Sob esse

aspecto,  a  Comissão constatou  que o  projeto  em apreço não apresenta  vício  de

inconstitucionalidade de natureza formal.

A Constituição da República estabelece, em seu art. 37, X, que a remuneração dos

servidores públicos deverá ser fixada ou alterada por lei específica, com observância

da reserva de iniciativa, mediante a qual caberá a cada Poder deflagrar o processo
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legislativo referente a medidas incidentes sobre o seu quadro de pessoal. Por sua

vez, o art. 66, III, “b”, da Constituição Estadual, reconhece a competência privativa do

Chefe do Poder Executivo sobre a matéria.

A Constituição da República de 1988 estabelece, ainda, em seu art. 39, § 1°, que a

fixação  dos  vencimentos  e  dos  demais  componentes  do  sistema  remuneratório

observará a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos de

cada carreira, os requisitos para a investidura e as peculiaridades de cada cargo.

Observa-se  que,  sob  tais  parâmetros  constitucionais,  o  reajuste  em  debate

encontra-se  consoante  o  direito.  Verifica-se  que  há  significativa  margem  de

discricionariedade na definição da retribuição pecuniária devida ao servidor.

Os reajustes salariais devem, pois, estar de acordo com os princípios reguladores

da atividade administrativa do Estado, previstos no art. 13 da Constituição Estadual. À

luz desses princípios, podemos afirmar que o reajuste que se pretende conceder às

categorias de servidores ligadas à segurança pública é adequado.

Observe-se,  ainda,  que,  em  princípio,  o  projeto  de  lei  em  questão  acarretará

aumento de despesa de pessoal, pois, se aprovado, produzirá efeitos concretos sobre

a folha de pagamento do funcionalismo. A Lei Complementar Federal nº 101, de 2000

– Lei de Responsabilidade Fiscal – conceitua despesa com pessoal em seu art. 18 e,

em seu art. 19, estabelece limitações para tais gastos.

Na mensagem por meio da qual se encaminhou o projeto em exame, destacou-se

que  os  valores  do  impacto  financeiro  decorrente  da  proposta  de  reajuste  foram

aprovados  conforme  a  disponibilidade  financeira  e  orçamentária,  mostrando-se

compatíveis com os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Esclarecemos  que o  Governo do Estado,  por  meio da  Secretaria  de  Estado de

Planejamento e Gestão – Seplag –, encaminhou a esta Casa ofício (OF.GAB.SEC nº

466/2011), informando os valores de impacto financeiro da medida em questão, quais

sejam: R$199.311.359,25 no exercício de 2011; R$910.089.323,61 no exercício de

2012, acumulado com o reajuste anterior; R$1.753.846.875,62 no exercício de 2013,

acumulado com os reajustes anteriores; R$ 3.417.017.894,75 no exercício de 2014,

acumulado  com  os  reajustes  anteriores;  impacto  financeiro  total  de  R$

6.060.727.627,37 no exercício de 2015, acumulado com os reajustes anteriores. Por
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fim, destacou-se que os acréscimos à folha de pagamento de pessoal do Executivo

em  decorrência  dos  citados  reajustes  estão  em  conformidade  com  a  Lei  de

Responsabilidade Fiscal.

Vê-se, pois,  que a proposição cumpre os pressupostos jurídico-formais para sua

tramitação nesta Assembleia Legislativa.

No  entanto,  vislumbramos  a  necessidade  de  apresentação  de  emendas  que

aprimoram o projeto quanto à técnica legislativa.

Acolhemos  também  a  proposta  de  emenda  apresentada  nesta  Comissão  pelo

Deputado Sargento Rodrigues, com o objetivo de assegurar que o reajuste previsto

no projeto de lei em análise se aplica não só aos inativos que fazem jus à paridade

mas também aos pensionistas.

A esse respeito, informamos que o § 2º do art. 3º da Emenda à Constituição da

República nº 41, de 19/12/2003, assegurou que os proventos de aposentadoria bem

como  as  pensões  a  serem  concedidos  aos  servidores  públicos  ou  aos  seus

dependentes,  em  termos  integrais  ou  proporcionais  ao  tempo  de  contribuição  já

exercido até a data de publicação da referida emenda, seriam calculados de acordo

com a legislação em vigor à época em que os benefícios foram concedidos.

Conforme destaca a ilustre administrativista Maria Sylvia Zanella de Pietro, “com

relação à pensão, o art. 3º, da Emenda Constitucional nº 41/03, garante o direito ao

montante estabelecido em consonância com as normas anteriores a sua entrada em

vigor”.  (Direito  Administrativo,  19a.  ed.  São  Paulo.  Editora  Atlas,  p.  550).  Nesse

sentido, citamos também a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de

Minas Gerais, em 7/4/2009, no Processo nº 1.0024.07.425459-0/001.

Dessa forma, resta consignado que a paridade alcança também os pensionistas,

motivo pelo qual apresentamos a Emenda nº 3.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.109/2011 com as seguintes Emendas nºs 1 a 3.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao inciso III do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º– (...)
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III– a remuneração básica dos postos e graduações da Polícia Militar e do Corpo de

Bombeiros Militar, a que se refere a Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969;”.

EMENDA Nº 2

Substitua-se,  nos  arts.  2º  a  6º,  a  expressão  “aplicação  do  disposto  no“  pela

expressão “aplicação do índice de reajuste a que se refere o”.

EMENDA Nº 3

Dê-se ao art. 7º a seguinte redação:

“Art. 7º – O disposto no ‘caput’ do art. 1º e nos arts. 2º a 6º aplica-se aos servidores

inativos  e pensionistas  que fazem jus  à  paridade,  nos  termos  da Constituição da

República.”.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator – André Quintão – Gustavo Corrêa – Delvito

Alves – Rômulo Viegas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 938/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 938/2011, de autoria do Deputado Antônio Júlio, que declara de

utilidade pública o Clube do Cavalo de Córrego Danta, 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.

PROJETO DE LEI Nº 938/2011

Declara de utilidade pública a Associação do Clube do Cavalo de Córrego Danta,

com sede no Município de Córrego Danta.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação do Clube do Cavalo de

Córrego Danta, com sede no Município de Córrego Danta.

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

Sala das Comissões, 15 de junho de 2011.
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Duarte Bechir, Presidente – Luzia Ferreira, relatora – Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 969/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 969/2011, de autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, que

declara de utilidade pública a Associação dos Profissionais da Pesca de Capinópolis

– Apropec –, com sede no Município de Capinópolis, 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 969/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Profissionais  da  Pesca  de

Capinópolis – Apropec –, com sede no Município de Capinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada de utilidade  pública  a  Associação dos  Profissionais  da

Pesca de Capinópolis – Apropec –, com sede no Município de Capinópolis.

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

Sala das Comissões, 15 de junho de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Luzia Ferreira, relatora – Ana Maria Resende.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 29/6/2011, a seguinte comunicação:

Do  Deputado  Cássio  Soares,  notificando  o  falecimento  do  Sr.  Heitor  Geraldo

Magella Combat, ocorrido em 26/6/2011, em Cássia. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 2 DE JULHO DE 2011

ATAS

ATA DA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 30/6/2011

Presidência dos Deputados Alencar da Silveira Jr. e Doutor Viana

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

Correspondência: Mensagens nºs 71 e 72/2011 (encaminhando os Projetos de Lei nºs

2.133 e 2.134//2011, respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase

(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  2.135  a

2.141/2011 - Requerimentos nºs 1.134 a 1.139/2011 - Requerimentos dos Deputados

Gustavo Corrêa e Sargento Rodrigues e outros - Comunicações: Comunicações das

Comissões do Trabalho, de Educação, de Cultura e de Transporte e do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados João Vítor Xavier,

Tadeu Martins Leite, Carlin Moura, Délio Malheiros e Bosco - 2ª Parte (Ordem do Dia):

1ª  Fase:  Abertura  de  Inscrições  -  Comunicação  da  Presidência  -  Leitura  de

Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado Sargento

Rodrigues e outros; deferimento - Questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr.

-  Adelmo Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Anselmo José Domingos - Antônio Genaro - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro

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

Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Viana - Duarte Bechir - Elismar

Prado - Fred Costa - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio

Gomes - Hely Tarqüínio - João Leite - João Vítor Xavier - Leonardo Moreira - Liza

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

- Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Rogério Correia - Rômulo

Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins

Leite - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé Maia.
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Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.)  -  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 João Vítor Xavier, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

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

“MENSAGEM Nº 71/2011*

Belo Horizonte, 29 de junho 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 denominação de Escola Estadual

localizada no Município de Fervedouro.

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

Escola  Estadual  Fazenda  São  Roque,  de  ensino  fundamental,  que,  em  reunião

realizada no dia 14 de outubro de 2010, homologou, pela maioria dos votos dos seus

membros, a indicação de novo nome para a referida unidade de ensino, qual seja,

Escola Estadual Antônio Sérgio de Souza, de ensino fundamental.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Alberto Pinto Coelho Júnior, Governador do Estado em exercício.

PROJETO DE LEI Nº 2.133/2011

Altera denominação de escola estadual localizada no Município de Fervedouro.

Art. 1° – A Escola Estadual Fazenda São Roque, de e nsino fundamental, situada na
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localidade de São Roque, Município de Fervedouro, fica denominada Escola Estadual

Antônio Sérgio de Souza.

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

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 72/2011*

Belo Horizonte, 29 de junho de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia Assembleia Legislativa,

Projeto de lei que dá a denominação de Escola Estadual Professora Nhanita à Escola

Estadual situada na Praça Santo Amaro, nº 1322, Distrito de Brumal, no Município de

Santa Bárbara.

A  medida  consubstanciada  na  proposta  tem  em  vista  acolher  solicitação  do

Colegiado  daquela  unidade  de  ensino  que  aprovou  a  indicação  do  nome  da

Professora  Nhanita  para  a  presente  homenagem,  pelas  razões  especificadas  na

Exposição de Motivos a mim dirigida pela Secretária de Estado de Educação, texto

que faço anexar  à presente Mensagem, para conhecimento dos ilustres membros

dessa augusta Casa.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Alberto Pinto Coelho Júnior, Governador do Estado em exercício.

Justificação

O presente Projeto de Lei propõe que seja dada a denominação de Escola Estadual

Professora Nhanita,  de ensino fundamental  e ensino médio à Escola  Estadual  de

Ensino  Fundamental  e  Médio,  situada  na  Praça  Santo  Amaro,  1322,  Distrito  de

Brumal, no Município de Santa Bárbara.

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

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio que, em reunião realizada no dia
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20/9/2010, homologou, pela maioria dos votos dos seus membros, a indicação do

nome Escola  Estadual  Professora  Nhanita,  de  ensino  fundamental  e  médio,  para

denominação da referida unidade de ensino.

Professora Nhanita foi muito querida por seus alunos, pais e demais estudantes da

escola. Pessoa alegre e agradável, estava sempre disposta a ajudar a quem tivesse

dificuldades de aprendizagem. Preparava e ensinava crianças para teatros na escola

e confeccionava bonecos e fantoches, a fim de enriquecer os fundamentos teóricos

estudados em sala de aula.

A homenageada nasceu no dia 1º/9/1919 e faleceu no dia 14/3/1970.

Cumpre registrar que, no Município de Santa Bárbara, não existe estabelecimento,

instituição ou próprio público do Estado com igual denominação.

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

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

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

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

do Estado.

Belo Horizonte, 6 de junho de 2011.

Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 2.134/2011

Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental e médio localizada no

Município de Santa Bárbara.

Art. 1° – Fica denominada Escola Estadual Professor a Nhanita a escola estadual de

ensino fundamental e médio localizada  na Praça Santo Amaro, nº 1322, Distrito de

Brumal, no Município de Santa Bárbara.

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

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado, agradecendo voto
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de congratulações formulado por esta Casa em atenção a requerimento do Deputado

Duarte Bechir, em razão do reconhecimento do Programa Fica Vivo! como referência

de gestão pelo Banco Mundial.

Do Sr. Carlos Melles, Secretário de Transportes (2), prestando informações relativas

aos Requerimentos n°s 6 e 8/2011, do Deputado Carli n Moura.

Da Sra.  Renata Vilhena, Secretária  de Planejamento (4),  prestando informações

relativas aos Projetos de Lei nºs 782, 877, 1.369 e 1.438/2011, em atenção a pedidos

da Comissão de Justiça. (- Anexem-se aos respectivos projetos de lei.)

Do  Sr.  Wander  Borges,  Secretário  de  Desenvolvimento  Social,  prestando

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 679 e 904/2011, em atenção a pedidos

da Comissão de Justiça. (- Anexem-se aos respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Elmiro Nascimento, Secretário de Agricultura, designando a servidora Ignes

Botelho  Figueiredo  Matias,  Assessora  Técnica  da  Subsecretaria  de  Agricultura

Familiar,  como representante dessa Secretaria em eventos atinentes ao tema que

menciona.

Do Sr. Danilo de Castro, Secretário de Governo (2), prestando informações relativas

aos Requerimentos n°s 598 e 686/2011, das Comissões  de Participação Popular e de

Saúde, respectivamente.

Dos Srs. Dalton Caetano Campos, Prefeito Municipal de Córrego Novo; Caio Júlio

Xavier Rodrigues, Secretário de Turismo e Cultura de Brumadinho, e André Phillip

Serra  Gonçalves  Dias,  Chefe  do  Departamento  de  Cultura  e  Turismo  de  Capim

Branco, prestando informações relativas ao Requerimento n° 408/2011, da Comissão

de Cultura.

Do Sr.  Luiz Dutra,  Presidente da Câmara Municipal  de Uberaba,  encaminhando

requerimento aprovado por essa Casa no qual se pede o empenho desta Assembleia,

juntamente  com  o  Sindicato  dos  Servidores  da  Polícia  Civil  do  Estado  de  Minas

Gerais, a fim de que o governo do Estado receba em audiência representantes dessa

categoria  para  tratar  de  assuntos  de  interesse da corporação.  (-  À  Comissão  de

Segurança Pública.)

Do  Sr.  Ademir  Lucas  Gomes,  Diretor-Presidente  da  Copasa-MG,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 577/2011,  da  Comissão  de  Assuntos
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Municipais.

Do Sr. Jairo Lellis Filho, Chefe da Polícia Civil, encaminhando minuta de projeto de

criação da Assessoria Parlamentar dessa corporação junto à Assembleia Legislativa e

submetendo-a à apreciação desta Casa. (- À Mesa da Assembleia.)

Do  Sr.  Adriano  Arantes  Bozola,  Promotor  de  Justiça,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 816/2011, da Comissão de Direitos Humanos.

Da  Sra.  Maria  Sueli  de  Oliveira  Pires,  Chefe  de  Gabinete  da  Secretaria  de

Educação,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 829/2011,  da

Comissão de Turismo.

Da  Sra.  Marta  de  Sousa  Lima,  Chefe  de  Gabinete  da  Secretaria  de  Saúde,

prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 904/2011, em atenção a pedido

da Comissão de Justiça. (- Anexe-se Projeto de Lei nº 904 /2011.)

Do  Sr.  Vander  Oliveira  Borges,  Coordenador-Geral  do  Fundo  Nacional  de

Desenvolvimento da Educação, encaminhando informações relativas a requerimento

do Deputado Marques Abreu encaminhado pelo Ofício nº 1.263/2011/SGM.

Do  Sr.  Luiz  Eduardo  Lemos  da  Conceição,  Coordenador-Geral  de  Recursos

Humanos do Ministério do Trabalho e Emprego, prestando informações relativas a

requerimento  da  Comissão  do  Trabalho  encaminhado  pelo  Ofício  nº  1.255/2011/

SGM.

Do Sr. Rômulo Martins de Freitas, Superintendente Regional da Caixa Econômica

Federal, informando o distrato de contratos que menciona entre a referida instituição

e a Cohab-MG. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da

Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Paulo Miranda Soares, Presidente da Federação Nacional do Comércio de

Combustíveis  e  de  Lubrificantes,  encaminhando  exemplar  do  “Relatório  Anual  da

Revenda de Combustíveis 2011”. (- À Comissão de Turismo.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
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PROJETO DE LEI N° 2.135/2011

Altera a redação do “caput” do art. 1º e acrescenta parágrafos ao mesmo art. 1º da

Lei nº 9.760, de 20 de abril de 1989, que concede passe livre aos deficientes físicos e

visuais no transporte coletivo intermunicipal do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O “caput” do art. 1º da Lei nº 9.760, de 20 de abril de 1989, passa a vigorar

com a seguinte redação, e fica o mesmo artigo acrescido dos seguintes parágrafos:

“Art. 1º - Fica concedido passe livre no transporte coletivo intermunicipal às pessoas

com deficiência física, mental ou visual e às pessoas com idade superior a sessenta e

cinco anos, e aos estudantes fica concedido desconto de 50% (cinquenta por cento)

no valor da passagem.

§  1° -  Para  os  fins  desta  lei,  são  estudantes  as  pe ssoas  matriculadas  em

instituições  que  ministrem  cursos  de  ensino  superior,  médio  ou  fundamental,

devidamente registradas no Ministério da Educação.

§ 2° - O benefício de que trata o “caput” deste art igo será concedido mediante a

apresentação de documento emitido pela União Nacional dos Estudantes, pela União

Brasileira dos Estudantes Secundaristas ou por secretaria de instituição de ensino.”.

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

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2011.

Celinho do Sinttrocel

Justificação: A vida acadêmica propicia o acesso dos estudantes às oportunidades

que a sociedade oferece. No entanto, o custo do transporte impede muitas vezes o

acesso  do  estudante  ao  lazer,  à  cultura  e  aos  próprios  espaços  de  atividades

acadêmicas e palestras fora da academia, os quais constituem requisitos essenciais a

uma boa formação estudantil.

Os poucos direitos  alcançados até os  dias atuais  foram fruto de muita luta dos

estudantes e suas entidades, através de manifestações de rua, debates nas escolas,

congressos de entidades, seminários de educação, jornais periódicos e estruturação

de entidades. Esses atos tiveram a contribuição de cada estudante para garantir a

materialização de seus direitos. A reivindicação do desconto de 50% no transporte

intermunicipal faz parte da pauta dessa busca por direitos.
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Para além do reconhecimento do dever de ofertar melhores condições de estudo e

locomoção  aos  estudantes,  é  necessário  tomar  medidas  que  concretizem  esse

propósito.  Para tanto, a garantia do desconto de 50% no transporte intermunicipal

deve  tornar-se  uma  realidade  no  dia  a  dia  da  classe  estudantil,  que  terá  sua

capacidade de acesso ampliada.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 20/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.136/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais –

Apae – de Pirapetinga, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º-  Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais  e Amigos dos

Excepcionais – Apae – de Pirapetinga, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2011.

Antônio Júlio

Justificação:  A Associação  de  Pais  e  Amigos  dos  Excepcionais  –  Apae  –  de

Pirapetinga  é  uma  entidade  civil,  sem  fins  lucrativos,  de  duração  indeterminada,

legalmente  constituída  com  a  missão  de  proteger  os  diretos  da  pessoa  com

deficiência, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania.

Em regular funcionamento há mais de um ano, a Apae atende a todos os requisitos

legais para a outorga do título de utilidade pública, razão pela qual contamos com a

anuência dos pares à aprovação deste importante projeto de lei.

- 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 2.137/2011

Declara de utilidade pública a Associação Juizforana de Modelismo – Ajam – com

sede no Município de Juiz de Fora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Juizforana de Modelismo

– Ajam –, com sede no Município de Juiz de Fora.

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

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2011.

Gilberto Abramo

Justificação:  A Associação  Juizforana  de  Modelismo  –  Ajam  –  foi  fundada  em

7/8/93, e desenvolve ações de caráter filantrópico, beneficente e sem fins lucrativos.

A referida entidade tem como objetivo adestrar a prática de modelismo e agregar os

aficionados desse esporte,  e os  membros de sua diretoria  são reconhecidamente

pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Desde  a  sua  fundação,  vem  cumprindo  fielmente  suas  finalidades  estatutárias,

prestando relevantes serviços à comunidade.

Isso posto, espera com o título de utilidade pública firmar parcerias com órgãos do

Estado, para as finalidades propostas.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.138/2011

Declara de utilidade pública o Vila Nova Futebol Clube, com sede no Município de

Alvinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Vila Nova Futebol Clube, com sede no

Município de Alvinópolis.

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

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2011.

Neider Moreira

Justificação: O Vila Nova Futebol Clube atende aos requisitos da Lei nº 15.430, de

2005. Fundado em 1º/5/76, no Município de Alvinópolis, inicialmente como escolinha

de  futebol,  tem  por  finalidades  estatutárias  promover  a  prática  de  atividades

esportivas,  principalmente  as  coletivas  de  caráter  não  profissional,  tais  como  o

futebol, voleibol, handebol, basquetebol, entre outras; o desenvolvimento dos jovens
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envolvidos, a difusão do civismo e a melhoria do condicionamento físico, realizando

ainda  reuniões  de  lazer,  sociais  e  culturais,  com  ênfase  na  saúde  e  promoção

humana.

Em face do exposto, apresento este projeto de lei  para a apreciação dos meus

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 2.139/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Fundação  São  Vicente  de  Paulo,  com  sede  no

Município de Itaúna.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação São Vicente de Paulo, com

sede no Município de Itaúna.

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

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2011.

Neider Moreira

Justificação:  A Fundação São Vicente de Paulo atende aos requisitos da Lei  nº

15.430, de 2005. Instituída em 6/12/48, no Município de Itaúna, tem por finalidades

estatutárias promover a recuperação, o bem-estar e o desenvolvimento de menores

marginalizados, em processo de marginalização social na faixa etária de 3 a 18 anos,

por meio da mobilização comunitária de recursos humanos, técnicos, financeiros e

materiais; erradicar ou pelo menos conter e reduzir os efeitos da marginalização do

menor carente, abandonado ou com problemas de conduta; buscar o suprimento de

suas necessidades básicas de saúde, educação, alimentação e habitação, além de

formação profissionalizante, 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.
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PROJETO DE LEI Nº 2.140/2011

Declara de utilidade pública o Centro Social Profissionalizante e Cultural de Teófilo

Otoni - Cesprocto -, com sede no Município de Teófilo Otôni.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – Fica declarado de utilidade pública o Centro Social Profissionalizante e

Cultural de Teófilo Otoni - Cesprocto -, com sede no Município de Teófilo Otôni.

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

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2011.

Neilando Pimenta

Justificação:  O  Centro  Social  Profissionalizante  e  Cultural  de  Teófilo  Otoni  -

Cesprocto - é sociedade civil sem fins lucrativos que desenvolve ações de caráter

filantrópico  e  assistencial,  visando  a  amparar  as  crianças  e  os  adolescentes  em

situação de vulnerabilidade social, com vistas à melhoria da sua qualidade de vida.

Dessa  forma,  como  está  disposto  em  seu  estatuto  social,  a  entidade  realiza

atividades de inclusão, como a formação para o trabalho e o incentivo à cultura, e

busca  o  desenvolvimento  social  da  comunidade  em  que  atua,  prestando,  assim,

relevantes serviços de interesse público.

Estando em pleno e regular funcionamento desde 1991, a referida entidade cumpre

todos os requisitos exigidos por lei, pelo que faz jus ao título declaratório de utilidade

pública.

Pelas razões expostas, 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 2.141/2011

Declara de utilidade pública o Centro de Convivência Nossa Senhora Aparecida -

CCNSA -, com sede no Município de Serranos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Centro  de  Convivência  Nossa

Senhora Aparecida - CCNSA -, com sede no Município de Serranos.
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Art. 2º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2011.

Duarte Bechir

Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública o Centro de

Convivência  Nossa Senhora  Aparecida,  com sede no Município  de  Serranos. Em

pleno funcionamento desde sua fundação, é uma sociedade civil, sem fins lucrativos,

com duração indeterminada.

A entidade destina-se a manter e desenvolver serviços de asilamento para atender

os idosos e deficientes, com vistas a garantir-lhes vestuário e alimentação suficientes

e adequados, entre outras ações.

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.

REQUERIMENTOS

Nº  1.134/2011,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado e ao Diretor-Geral do DER-MG pedido de

providências para agilizar o processo de pavimentação do trecho entre Jacinto e Salto

da Divisa, constante do Programa Caminhos de Minas. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 1.135/2011, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Grupo Gerdau pelos 110 anos de sua fundação. (- À Comissão

de Turismo.)

Nº 1.136/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para que seja aberto diálogo com os

professores  da  rede  pública  estadual  de  ensino  com  vistas  ao  atendimento  das

reivindicações da categoria. (- À Comissão de Educação.)

Nº 1.137/2011, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sindicato das Empresas de Transportes de Carga do Estado
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de Minas Gerais pela posse de sua Diretoria para o triênio 2011 a 2014.

Nº 1.138/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  o  Sindicato  dos  Trabalhadores  em  Transportes

Rodoviários de Varginha pela posse de sua nova Diretoria Executiva. (- Distribuídos à

Comissão de Transporte.)

Nº 1.139/2011, da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, em

que solicita seja encaminhado à Secretaria de Transportes e ao DER-MG pedido de

providências  para  recuperar  a  ponte  instalada  na  Avenida  Genésio  Vargas  (trevo

norte), próximo à rodoviária do Município de Camanducaia.

Do  Deputado  Gustavo  Corrêa  em  que  solicita  seja  comunicada  ao  Plenário  a

retirada de sua assinatura do requerimento em que se comunica a criação da Frente

Parlamentar em Defesa do Parque Lagoa Seca.

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Sargento Rodrigues e

outros.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões do Trabalho,

de Educação, de Cultura e de Transporte e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado João Vítor Xavier.

O  Deputado  João  Vítor  Xavier*  -  Sr.  Presidente,  caros  colegas  Deputados  e

Deputadas,  o  assunto  que  me  traz  aqui  mais  uma  vez  é  um  drama  contínuo,

corriqueiro, diário e, infelizmente, sem solução para todos nós do Estado de Minas

Gerais:  a  BR-381,  que,  de  ontem  para  hoje,  foi  palco  novamente  de  mais  uma

lamentável situação constrangedora para cada motorista e cidadão da Grande BH.

Somos obrigados a ter uma estrada que já não anda nem flui nem tem um trânsito

dos mais agradáveis; a rodovia ficou parada mais uma vez. Ouvimos hoje pela Rádio

Itatiaia  uma  denúncia  feita  pela  repórter  Alessandra  Mendes,  respaldada  pelo

radialista Eduardo Costa, de que os motoristas de caminhões estão tendo de pagar

pedágio para passar pela ponte provisória de ferro. Uma acusação das mais graves,

Sr. Presidente. Segundo a apuração da repórter, os policiais que fazem o trânsito na

ponte estão convidando os motoristas a passar após deixarem o famoso “cafezinho”.
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É inadmissível uma situação como essa - aliás, situações como essa, Sr. Presidente,

é que levaram os caminhoneiros a parar a estrada de ontem para hoje. Não estou

aqui  para defender nenhum tipo de rebelião,  mas quero dizer  que compreendo a

insatisfação e a revolta dos caminhoneiros que paralisaram a BR-381 de ontem para

hoje.

Sou de família de caminhoneiros. Meu avô foi caminhoneiro durante toda a sua

vida,  meus  tios  são  todos  caminhoneiros,  e  nós  conhecemos  a  situação  do

caminhoneiro no nosso país. Ele sai de casa e não sabe se vai voltar; ele vê a esposa

e não sabe se no dia seguinte a verá novamente; ele vê os filhos e não sabe se é

pela última vez, porque as estradas do Brasil, em especial as rodovias federais, não

oferecem a menor condição de dignidade de trabalho para quem quer transportar o

patrimônio do nosso país, para quem quer fazer fluir a economia do nosso país. É

uma vergonha o que temos passado na BR-381. Até quando teremos de aguentar

esse descaso do governo federal? Já recebemos aqui a Presidente Dilma Rousseff,

depois de eleita, por algumas vezes, e todas elas para receber homenagens, para

rapapés, para tapinhas nas costas. Queremos a presença da Presidente Dilma aqui

em Belo Horizonte para trazer soluções práticas do governo federal para o povo de

Minas Gerais, Deputado Antônio Carlos Arantes.

Não aguentamos mais esse descaso do governo. Vamos ter de pagar a conta em

Minas do descaso do governo federal até quando? Somos responsáveis por 10% dos

impostos arrecadados no Brasil e recebemos de volta apenas 2% do governo federal.

Minas Gerais  está subsidiando o desenvolvimento de outras  regiões do  Brasil.  O

dinheiro que o povo de Minas paga de imposto, que vai para o governo federal, está

pagando construção de estrada no Nordeste e no Norte, está pagando a construção

de aeroporto no Nordeste, para o governo federal fazer cortesia para outras regiões

do Brasil com dinheiro do povo de Minas Gerais. Até quando vamos pagar 10% do

tributo do Brasil  e vamos receber de volta do governo federal apenas 2%? Nosso

povo está morrendo na BR-381. A nossa economia está sendo travada nessa estrada

maldita. É uma vergonha o que o DNIT permite que aconteça na BR-381. Sou da

região  de  Belo  Horizonte,  de  Caeté,  e  cansei  de  perder  amigos  e  de  perder

compromissos. A vida é o que há de mais importante. Nada se compara à perda de
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uma  vida.  Agora,  imaginem  o  que  se  perde  na  economia  de  Minas  Gerais

diariamente, por causa dessa ponte. Quantas pessoas não conseguem negociar por

causa da BR-381? Quantas pessoas perdem consultas médicas, perdem o trabalho,

o emprego por causa dessa rodovia? Ninguém quer contratar pessoas que vivem em

Caeté, em Barão de Coacais, em João Monlevade, porque não sabem se elas vão

chegar  para  trabalhar.  E  isso  porque  não  há  uma  ponte  decente.  Daí  os

caminhoneiros,  revoltados com essa situação,  que já não aguentam mais, porque

tudo tem um limite e, chega um dia, basta. Paralisaram a BR ontem porque estão

sendo  achacados  pela  polícia,  que  deveria  dar  segurança.  O  caminhoneiro  é

assaltado na estrada,  ele  tem  de  pagar  para  dormir  num  posto de gasolina  com

segurança particular, porque não tem conforto, segurança e dignidade na estrada. E,

pior, a denúncia feita hoje pela Rádio Itatiaia é que esses caminhoneiros estão sendo

achacados para passar na ponte. A informação dada na Rádio Itatiaia pela equipe de

jornalismo é que os caminhoneiros chegam na estrada e perguntam: “Pode passar ou

não?”.  Tem de ver  se tem aí  um “cafezinho”  para  passar.  Se tiver  o  “cafezinho”,

Deputado  João  Leite,  passa.  Se  não  tiver  o  “cafezinho”,  Deputado  Luiz  Carlos

Miranda, o caminhoneiro não chega ao Vale do Aço. A questão ali tem de ser técnica.

Se  houver  condição  técnica  para  o  caminhoneiro  passar,  que ele  passe;  se  não

houver condição técnica, que ele não passe. Agora, não dá para aceitar que o povo

mineiro e o caminhoneiro mineiro sejam achacados numa BR que mata o nosso povo

no dia a dia.

O Deputado Antônio Carlos Arantes (em aparte)* - Cumprimento-o, Deputado João

Vítor Xavier, por apresentar, mais uma vez, um assunto da maior importância para

Minas Gerais e para o Brasil. Fico pensando por que não há planejamento neste país,

não há um orçamento que realmente mostre a carência e a necessidade do povo.

Dando um exemplo, já estão planejando e colocando no papel, já estão falando em

investimentos de R$40.000.000.000,00 para fazer o trem rápido, de alta velocidade,

entre Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro. O que é mais importante: será que é

fazer o trem ou duplicar a BR-381?

O Deputado João Vítor Xavier* - Ou fazer o metrô em tantas outras Capitais.

O  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes  (em  aparte)*  -  Ou,  com  esses
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R$40.000.000.000,00, fazer metrô em, pelo menos, umas cinco ou seis Capitais do

Brasil.  Na semana passada estive  na  China.  Deputado João Leite,  na  cidade de

Xangai são 480km de metrô. As grandes vias ficam tranquilas, sem muito movimento,

porque o pessoal anda de metrô. Aqui faltam planejamento e direcionamento, como V.

Exa. bem disse. É muito boa essa reflexão que V. Exa. faz porque nos mostra que

queremos mesmo é o nosso dinheiro. Queremos o dinheiro mineiro sendo aplicado

em Minas Gerais, e não em outros Estados. Fui ao Nordeste no final do ano e vi a

duplicação de rodovias de Natal,  Pernambuco, Recife,  descendo para ali abaixo à

vontade. Os nordestinos merecem e precisam, mas por que deixar os mineiros para

trás?  Quero  encerrar,  pois  seu  pronunciamento  está  indo  muito  bem.  Quanto  à

questão da ponte, parece-me que lá a polícia está deixando passar apenas caminhão

que não seja bitrém.  Carretas  e  caminhões que não sejam bitrém podem passar

carregados, mas um bitrém vazio, que é mais maneiro que uma carreta normal, não

pode passar. Isso é falta de bom-senso. Parabéns pelo seu pronunciamento.

O  Deputado  João  Vítor  Xavier*  -  Pelo  que  ficamos  sabendo  por  denúncias  da

imprensa,  qualquer  veículo  pode passar,  depende do “cafezinho”.  Se tiver  para o

cafezinho, passa; se não tiver,  não passa. Isso é revoltante. O caminhoneiro está

sendo achacado. O cidadão de bem não pode transitar e fazer o seu caminho.

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado João Vítor Xavier, V. Exa. retira de

nós, nesta tarde na Assembleia Legislativa, um sentimento de total indignação com o

governo do PT e do PMDB. Nunca antes na história de Minas Gerais tivemos um

governo tão ruim para o nosso Estado como o do PT e do PMDB. É muito triste o

relato que V. Exa. faz, e muito bem, da tribuna da Assembleia Legislativa nesta tarde.

A denúncia que V. Exa. traz, além de todo o sofrimento dos nossos trabalhadores na

estrada, é que eles têm de conviver com o achaque, com o suborno. É lamentável o

que está acontecendo em Minas Gerais, patrocinado pelo governo do PT e do PMDB.

Agora mesmo estou saindo para o Leste de Minas Gerais, irei a Manhumirim, Alto

Caparaó, São José do Mantimento e Governador Valadares. Já estou pensando como

vou sair de Belo Horizonte. Devo ir a Sabará, passar por 15km de terra na Região

Metropolitana de Belo Horizonte para chegar a Ravena. Esse trajeto será para evitar

essa confusão. Enquanto isso, o governo do PT está liberando R$4.000.000.000,00
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para  uma  empresa  francesa  comprar  uma  rede  de  supermercados  brasileiros;

enquanto isso o governo do PT está liberando R$40.000.000.000,00 para fazer  o

trem-bala.  E  nós  não  conseguimos  sair  de  Belo  Horizonte.  E  os  nossos

caminhoneiros, trabalhadores da estrada, estão sendo achacados. Isso é inaceitável,

Deputado João Vítor Xavier. Não quero tomar o tempo do seu pronunciamento, mas

estou solidário com sua manifestação em nome dos trabalhadores da estrada,  de

Caeté, de Sabará e das cidades onde V. Exa. foi votado, que hoje não conseguem

trabalho porque o PT abandonou o trabalhador deste Brasil e uniu-se às empresas

multinacionais,  dando-lhes  R$4.000.000.000,00  e  investindo  em  outros  países.  V.

Exa. retirou de nós esse sentimento de revolta contra o que o governo federal, contra

o que o PT e o PMDB estão fazendo com Minas Gerais. Parabéns, Deputado João

Vítor Xavier.

O Deputado João Vítor Xavier* - Obrigado, Deputado João Leite. Tenho dito com

muita clareza, desde os tempos em que era Vereador aqui em Belo Horizonte, que

não podemos aceitar que o Brasil financie estradas na Bolívia e na Venezuela. Não

podemos permitir  que os amigos latinos do Presidente Lula, muitos com seriíssimo

perfil ditatorial, de déspotas, continuem sendo beneficiados com empréstimos a fundo

perdido do BNDES para construção de estradas em seus países - como a Venezuela,

a Bolívia e outros cantos da América Latina -, enquanto o nosso povo morre na BR-

381 ou fica parado por falta de metrô. Não conheço ninguém que, em sã consciência,

arrume a casa do vizinho enquanto o seu filho não tem banheiro para ir; que arrume o

jardim do vizinho enquanto o seu está desarrumado; que compre uma cama para a

casa do vizinho enquanto sua família dorme no chão. E é isso o que o Brasil está

fazendo. O nosso povo dorme no chão para o venezuelano ter metrô; nosso povo

morre na BR-381 para o boliviano ter estrada.

O Deputado Luiz Carlos Miranda -  Cumprimento o nobre colega Deputado João

Vítor Xavier, que com seu pronunciamento nos desperta o mesmo sentimento a que

se  referiu  o  Deputado  João  Leite.  Recentemente  realizamos  uma audiência  para

discutir o futuro da Usiminas, cujo Presidente nos comunicou que está gastando mais

de R$1.000.000,00 por semana com transporte, o que fará com que a Usiminas não

invista no Vale do Aço. Não se trata apenas do problema circunstancial da ponte; se
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não tivermos um planejamento definitivo, como disse V. Exa., na hora em que essa

ponte estiver pronta e o transporte por ela for liberado, outras tantas terão os mesmos

problemas.  Ou  seja,  a  questão  não  se  resolve  com  a  ponte  que  está  sendo

reconstruída.

E me preocupa muito que o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais esteja

sendo impedido por falta da intervenção do governo federal, que não se preocupa

com o que há de mais sagrado para o trabalhador, que é o seu emprego. O homem

que tem emprego tem dignidade e honra; o homem que não tem emprego sai de casa

pela  manhã  sem saber  onde buscar  o  sustento  para  sua família,  não  tem como

sobreviver e não pode dar qualidade de vida para a família. Assim, cumprimento V.

Exa. por levantar esse assunto neste momento, ressaltando que temos de intensificar

nossa atuação. Definitivamente, não podemos todos ficar apenas fazendo críticas;

precisamos ir  para  a  prática,  precisamos fazer  com que  o  Estado de  Minas  seja

respeitado e a região do Leste mineiro seja reconhecida como a que produz 16% do

PIB estadual. Parabéns, Deputado. Muito obrigado.

O Deputado João Vítor Xavier* - Obrigado, Deputado Luiz Carlos Miranda. Quero

reiterar a insatisfação com o atual cenário brasileiro: pagamos 10% dos impostos do

Brasil  ao governo federal,  mas apenas 2% retornam para investimentos em Minas

Gerais.  Obviamente,  sabemos  da  importância  do  desenvolvimento  do  Norte,

Nordeste,  Sul,  Sudeste,  Centro-Oeste,  enfim,  de  todas  as  regiões  do  País.  Mas

sabemos também que Minas Gerais está abandonada e sabemos o motivo desse

abandono: uma pura e simples retaliação política pelo fato de Minas ter hoje a única

liderança que, nacionalmente, incomoda o atual governo federal,  que é o Senador

Aécio Neves. Esse é o grande problema: o PT não está tendo a capacidade de deixar

as questões eleitorais  em segundo plano e de respeitar  o povo de Minas Gerais,

investindo os recursos que este Estado merece e de que tanto precisa. E isso por um

simples motivo: incômodo com a possibilidade, cada vez mais real, de haver em 2014

o embate eleitoral e político entre o Senador Aécio Neves e a Presidente Dilma. É

uma pena que seja dessa maneira, com retaliação ao povo mineiro, que nos trata

uma Presidente nascida em Minas, mas que, pelo que estou sentindo, não tem tanto

carinho pelo Estado; basta lembrarmos que o Presidente Lula tinha mais Ministros
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mineiros do que ela. É lamentável ver que é dessa maneira que o povo mineiro está

sendo tratado pelo governo federal. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Tadeu Martins Leite.

O  Deputado  Tadeu  Martins  Leite*  -  Boa-tarde,  caro  Presidente  nesta  reunião,

Alencar da Silveira Jr., mais conhecido como “Alencarzinho”. Quero cumprimentá-lo, e

também  aos  nossos  queridos  pares  nesta  Casa;  aos  telespectadores  da  TV

Assembleia, tão prestigiada em Minas Gerais, às pessoas presentes.

Sr. Presidente, quero prestar contas de duas audiências de que participei: uma, em

Montes Claros,  na segunda-feira,  e a  outra,  ontem, em Juiz de  Fora.  Em ambas

discutimos  a  situação  das  cidades  pré-selecionadas  como  subsedes,  ou  “base

camps”, da Copa de 2014. Montes Claros, Juiz de Fora, Extrema, Matias Barbosa,

Uberlândia e Araxá foram pré-selecionadas.

Como já disse, houve uma audiência pública em Montes Claros, na segunda-feira e,

graças  a  Deus,  ela  foi  muito  concorrida,  pois  estavam  presentes  a  Comissão de

Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo, representada pelo Deputado Pompílio

Canavez; a Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, representada por mim, como

Vice-Presidente; e o Secretário Extraordinário da Copa do Mundo, Sérgio Barroso. Foi

uma audiência muito proveitosa, e felizmente pudemos discutir a situação de Montes

Claros. Montes Claros foi pré-selecionada, e isso é muito importante. É claro que

temos  muito  que  fazer  para,  de  fato,  tornarmos  essas  cidades  pré-selecionadas

subsedes.

É bom lembrar,  por exemplo, que, no Estado de São Paulo, foram selecionadas

mais de 60 cidades e, em Minas, apenas 6. Por essa razão, a Comissão de Turismo,

Indústria, Comércio e Cooperativismo e a Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

estão fazendo um trabalho para que as seis sejam selecionadas. Não podemos nos

dar ao luxo de perder nenhuma cidade, Deputado Bosco, inclusive Araxá. Esse é um

trabalho que as Comissões começam a fazer agora. Percorremos as seis cidades

com a intenção de consolidá-las como subsedes.

No  caso  de  Montes  Claros,  não  foi  diferente.  Houve  uma audiência  de  que  o

Secretário  Carlos  Pimenta  também  participou.  Na  ocasião,  pudemos  discutir  as
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condições da cidade para ser subsede da Copa de 2014. No primeiro levantamento

da Fifa, a cidade foi bem. Afinal, temos lá dois ou três campos, que podem servir

como campos de treinamento para as seleções; uma rede hoteleira excelente; além

disso, a situação dos bares e dos restaurantes é muito boa. O principal motivo de

muitas  cidades  não  passarem  nessa  primeira  etapa  da  Fifa  é  a  questão  dos

aeroportos. O aeroporto de Montes Claros tem a 2ª maior pista do Estado, menor

apenas que a do aeroporto de Confins. Portanto é um aeroporto capacitado para, de

fato, receber a Copa; tem fluxo permanente, com sete voos diários, e boa estrutura.

Atualmente,  ele  está  passando  por  uma  reforma,  com  um  gasto  de  mais  de

R$43.000.000,00.  Então,  o  principal  ponto  a  favor  de  Montes  Claros  é  o  seu

aeroporto.

É  claro  que  temos  de  melhorar.  A  partir  do  momento  em  que  a  cidade  for

selecionada de fato - o que será bom não só para a cidade, mas também para toda a

região  do  Norte  de  Minas,  do  Jequitinhonha e  do  Mucuri  -,  a  classe política  em

conjunto,  todos  os  agentes  políticos,  o  governo  do  Estado,  o  governo  federal,  o

pessoal da Fifa e a Prefeitura Municipal terão de promover as melhorias necessárias.

Os campos que existem lá já servem, mas, até 2014, quem sabe ainda consigamos

um estádio municipal para a cidade de Montes Claros, para a região do Norte de

Minas, eis aí o grande sonho dos montes-clarenses. Então, é preciso despertar  a

classe política para concretizar esse sonho montes-clarense e norte-mineiro. Mas é

evidente que só conseguiremos isso com o apoio de todos os Deputados, de toda a

classe política.

Ontem estive em Juiz de  Fora.  A cidade recebeu muito bem as  Comissões de

Esporte  e  Turismo.  Houve  uma  grande  audiência  pública,  com  a  presença  do

Deputado  Bruno  Siqueira,  votado  na  região;  do  Deputado  Wilson  Batista;  sob  a

Presidência do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Houve uma grande discussão. Juiz de

Fora e Matias Barbosa têm também ótimas condições de recepcionar as seleções,

por ocasião da Copa de 2014. Ambas têm uma estrutura muito boa.

Doutor Viana, agora cabe a cada cidade fazer o seu “lobby”, ou seja, convencer as

seleções que virão ao Brasil  de que tem porte, vontade e muito que oferecer.  As

seleções precisam sentir que serão bem acolhidas. É claro que se deve promover a
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capacitação  de  todas  as  pessoas  e  empresas  envolvidas  nas  referidas  cidades.

Temos de fazer esse trabalho tão importante para as cidades. E, depois que, se Deus

quiser!, selecionarmos e garantirmos essas seis cidades como subsedes, por que não

lutarmos para aumentar o número de subsedes em Minas? Isso será bom não só

para as  regiões envolvidas,  mas também para o Estado de Minas Gerais,  pois  é

nosso objetivo, quem sabe?, abrir a Copa de 2014. Temos de lutar diariamente. Então

é preciso  trabalhar  nesse sentido,  porque isso  é  bom para  Minas  Gerais.  Temos

também de reforçar as pré-candidaturas das cidades que já foram pré-selecionadas.

É bom lembrar que a Fifa já deu o primeiro passo: no primeiro momento, essas seis

cidades foram aprovadas. Mas é claro que, a partir de agora, haverá afunilamento: as

exigências  serão  maiores.  E  teremos  de  fazer  esse  trabalho  em  todas  as  seis

cidades, com a ação efetiva das Comissões de Esporte e de Turismo. Finalizamos

ontem com as cidades de Juiz de Fora e de Matias Barbosa.

Estou muito confiante em que Montes Claros e as outras cinco cidades terão êxito,

e isso será bom não apenas para a cidade e para a região, mas também para Minas

Gerais.

Então  clamo  aqui,  mais  uma  vez:  que  se  unam  a  classe  política  e  a  classe

empresarial das cidades, para selecionarmos, de fato, essas seis cidades.

O  Deputado  Doutor  Viana  (em  aparte)*  -  Agradeço  muito  ao  Deputado  Tadeu

Martins Leite, parabenizando-o pelo pronunciamento. É isso mesmo, temos de lutar.

Nada acontece com facilidade nem por acaso. Temos de construir o nosso destino. V.

Exa. é Deputado de todo o nosso Estado, mas fundamentalmente representa a região

do Norte de Minas, que também conheço,  pois  tive a honra  e o orgulho -  o que

aumenta o meu compromisso e a minha responsabilidade - de ter estudado medicina

na Unimontes, na minha querida Montes Claros.

Parabenizo V. Exa. pelo esforço. É preciso que haja vontade política. E isso deve

começar  da  base,  da  cidade,  da  localidade  que  quer  realmente  que  as  coisas

aconteçam. Parabenizo V. Exa. pela sua garra, pelo seu empenho, e parabenizo seu

pai,  Prefeito de Montes Claros. Parece-me que ele está na terceira administração,

além de ter sido Deputado Federal e Deputado Estadual.

Meu desejo é que Montes Claros consiga ser subsede e se torne referência para
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toda a região. Tenho a certeza de que a seleção que se hospedar em Montes Claros

estará muito bem servida e guardará uma lembrança eterna da cidade e da região.

Uno-me a todos para ajudar, para colaborar. Estamos no início do sertão, em Curvelo,

minha cidade, que é a porta de entrada. Somos da mesma família,  somos Minas

Gerais.  É  claro  que  estaremos  juntos  para  ajudar  Montes  Claros.  Podem  contar

conosco!

O Deputado Tadeu Martins Leite* - Obrigado, Deputado Doutor Viana, Deputado

atuante, que conhece bem a região do Norte de Minas, de Curvelo, de Montes Claros,

onde também estudou. O trabalho que temos de realizar é exatamente esse. Cada

vez mais, temos de falar do assunto, “levantar a bola”, sim, para que as seis cidades

consigam, de fato, concretizar-se como “base camps”, para a Copa de 2014. É bom

lembrar que Montes Claros, de onde sou, já passou por uma prova. Há pouco mais

de um ano, recebemos as seleções de vôlei do Brasil e dos Estados Unidos, e os

montes-clarenses, os norte-mineiros, deram um “show” de receptividade, com uma

festa muito bonita. A cidade tem boa-vontade e está preparada para receber qualquer

seleção que disputará a Copa. Lembro também que Montes Claros fica num ponto

estratégico do Brasil: Montes Claros fica a uma hora de avião de cinco das principais

Capitais.  E isso é importante para qualquer seleção que se concentre em Montes

Claros.

Temos de realizar um trabalho de união e de força e, cada vez mais, levantarmos a

voz, a fim de concretizar isso, para que essas seis cidades mineiras sejam subsedes

da Copa de 2014. A partir daí, é claro, buscaremos aumentar o número. Por que não

8, 10 ou 12? Pré-selecionaram 60 cidades do Estado de São Paulo. Temos, sim, de

fazer um trabalho para aumentar, cada vez mais, a participação do Estado de Minas

Gerais na Copa de 2014. Eram essas as minhas palavras, Sr. Presidente. Obrigado e

boa-tarde.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O  Deputado  Carlin  Moura*  -  Exmo.  Sr.  Presidente,  Alencar  da  Silveira  Jr.;

caríssimos  colegas  Deputados  e  Deputadas  presentes;  espectadores  da  TV

Assembleia, boa tarde. Sr. Presidente, nesse final de semana, tive oportunidade de
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participar do congresso da União Estadual dos Estudantes na belíssima cidade de

Divinópolis. O congresso reuniu estudantes das universidades de todo o Estado de

Minas no “campus”, também belíssimo, da Universidade Federal de São João del-Rei.

É  o  “campus”  estendido,  que  funciona  em  Divinópolis.  É  muito  interessante

percebermos  a  expansão  do  ensino  superior  federal  em  Minas  Gerais.  O  ex-

Presidente Lula sempre teve carinho com a expansão das vagas, a ampliação dos

“campi” e a abertura de novas universidades federais, como é o caso do “campus” de

São João del-Rei funcionando em Divinópolis. Isso mostra que estamos vivendo em

um outro patamar do ensino superior do Brasil, especialmente de Minas Gerais.

Esse congresso, Sr. Presidente, teve grande participação da juventude mineira, que

elegeu a nova diretoria da UEE, tendo à frente o jovem acadêmico Rafael Leal, que

presidirá a entidade pelos próximos dois anos. O congresso foi muito interessante e

teve  como tônica  a  bandeira  levantada  pelos  estudantes  de  Minas,  O  Minério  É

Nosso.

Os estudantes, durante toda a tarde de sábado, debruçaram-se sobre a principal

riqueza de Minas Gerais na defesa do minério, da exploração mineral voltada para os

interesses do povo de Minas. A entidade levantou uma ideia muito interessante: a

proposta  da  criação  do  fundo  social  do  minério.  Essa  proposta  já  havia  sido

apresentada aqui, em uma audiência pública que contou com a presença significativa

de diversos Deputados, como o nosso Presidente Deputado Alencar da Silveira Jr., de

toda a Bancada do PDT, de vários parlamentares do PSB e do nosso Bloco Minas

sem  Censura  -  PT,  PMDB,  PCdoB  e  PRB.  Os  estudantes  aprovaram  em  seu

congresso uma proposta de emenda à Constituição para criação desse fundo, nos

mesmos moldes do que existe na esfera federal - o Fundo Social do Pré-Sal -, em

que  50%  dos  recursos  seriam  destinados  à  educação,  à  cultura,  à  ciência  e

tecnologia e ao esporte.  É uma bandeira muito interessante. Os estudantes estão

com uma ampla campanha, com a ideia de levar a ideia para as escolas, de fazer um

abaixo-assinado  e  uma  grande  mobilização  pela  aprovação  dessa  proposta  de

emenda à Constituição do Estado de Minas.

Os  estudantes  fizeram,  acima  de  tudo,  uma  discussão  sobre  a  situação  da

exploração mineral em Minas. Eles têm a compreensão de que é importante também
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a  luta  pelo  novo  marco regulatório  do  minério,  cuja  competência  de  discussão e

aprovação é do Congresso Nacional. Esse novo marco regulatório pressupõe, sem

dúvida nenhuma, a necessidade de Minas Gerais ter melhor retorno da exploração

das  atividades  minerais.  No  congresso  ficou  muito  claro,  e  os  estudantes

aprofundaram esse debate, que a compensação que os Municípios mineiros - são

mais de 250 Municípios mineradores - e o Estado têm da exploração mineral é muito

aquém do que merecem. Eles comparam a exploração do minério e a exploração do

petróleo. Enquanto o petróleo remunera seus Municípios com um “royalty” de 10% do

faturamento bruto da Petrobras, aqui, com a exploração do minério, a Compensação

Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM -, prima pobre do “royalty”

do  petróleo,  remunera  nossos  Municípios  com  uma  média  de  apenas  2%  do

faturamento líquido. Isso causa discrepância muito grande. Os exemplos são muito

gritantes. Campos dos Goytacazes, por exemplo, grande produtora de petróleo do

Rio de Janeiro,  recebeu em média nos últimos anos,  só de “royalty”  do  petróleo,

R$850.000.000,00  por  ano.  Nossa  pobre  Itabirito,  que  tem  uma  grande  mina  de

exploração de minério, não recebeu sequer R$15.000.000,00 pela exploração.

Então,  precisamos  criar  uma  condição  mais  justa  e  equilibrada  para  essa

exploração do minério. Os estudantes mineiros, sem dúvida nenhuma, levantam essa

bandeira importante para Minas Gerais e para o equilíbrio  das contas do Estado.

Quero  fazer  este  registro  e  parabenizar  os  estudantes  e  a  União  Estadual  dos

Estudantes por essa importante bandeira.

Espero aprovarmos no Plenário desta Casa a proposta de emenda à Constituição

apresentada  pelo  conjunto  dos  estudantes  mineiros,  pela  União  Estadual  dos

Estudantes. Paralelamente a isso, espero também, por meio da força do Parlamento

mineiro e da força de todos aqueles que defendem Minas Gerais e seus interesses,

independentemente  de posicionamentos político-partidários,  lutarmos por  um novo

marco regulatório do minério que valorize mais a nossa principal riqueza, que é a

extração mineral.

O  Deputado  Doutor  Viana  (em  aparte)*  -  Nobre  colega  Carlin  Moura,  brilhante

parlamentar  desta  Casa  e  grande  amigo,  quero  parabenizá-lo  pelas  suas

ponderações  em  relação  à  necessidade  de  melhorarmos  a  remuneração  pelos
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minerais. Também sou a favor dessa ideia. O governo federal está nessa tentativa.

Finalmente, o Ministério de Minas e Energia, que era eminentemente voltado para a

energia e quase não fazia  muita interferência  na questão mineral,  passa também

agora  a  atender  a  questão  minerária.  Portanto,  agora  ele  resolveu assumir  esse

papel,  já  que a  mineração é  importante para  o  Brasil,  especialmente  para  Minas

Gerais,  que  recebe  esse  nome  graças  à  questão  minerária.  Quanto  à  sua

comparação, ressalto que a dificuldade para se retirar  o petróleo é extremamente

menor  que  a  dificuldade  para  se  extrair  o  minério  da  rocha.  Hoje  todos  temos

consciência de que é preciso uma colaboração maior para os Municípios, a fim de

que depois não fiquem com essa dependência.

Quero  parabenizá-lo  por  sua  ponderação  e  dizer-lhe  também  que  essa  é  uma

posição já consolidada pelo Governador Antonio Anastasia, que, por várias vezes, se

manifestou e se manifesta favorável ao aumento do percentual da CFEM para os

Municípios e para o Estado. Estaremos juntos e buscaremos, de forma equilibrada, a

melhor  maneira  de  atuação  das  empresas  diante  da  necessidade  de  maior

colaboração financeira para os Municípios e para o Estado.

Parabenizo-o  pelo  seu  pronunciamento,  sempre  brilhante,  esclarecedor  e  muito

importante para o nosso Estado e para o nosso povo.

O  Deputado  Carlin  Moura*  -  Nós  é  que  agradecemos,  ilustre  Deputado Doutor

Viana. V. Exa., sem dúvida, aborda um aspecto importante, e poderíamos ampliá-lo.

Obviamente, na maioria das vezes, a extração do petróleo se dá nas plataformas

marítimas e o impacto ambiental  para as  cidades é muito menor.  Pensemos, por

exemplo, na Costa Fluminense e na Costa Santista, onde as plataformas de petróleo

estão a 300 milhas ou a 200 milhas do litoral, o que não causa um impacto direto.

Entretanto,  quando  vamos  a  Itabira,  a  Itabirito,  a  Ouro  Preto  ou  a  Igarapé,

percebemos que as cavas das minas estão ali na nossa porta, no fundo do nosso

quintal. Nesse caso, o impacto ambiental é muito grande, bem como o impacto social,

especialmente  no  tocante  à  mão  de  obra,  o  que  traz  grandes  implicações  para

Municípios  como  os  mencionados.  Então,  a  compensação  financeira  tem  como

objetivo compensar os Municípios por esses danos. É preciso, realmente, haver uma

remuneração mais justa.



246
____________________________________________________________________________

Não estou aqui fazendo essa defesa com o intuito de causar problemas financeiros

para as grandes empresas. Aliás, diga-se de passagem, todas elas vão muito bem,

obrigado. A Companhia Vale, por exemplo, tem batido recordes e mais recordes de

lucro líquido nos últimos anos. Seu lucro líquido chega a ser superior ao da Petrobras.

O mesmo ocorre com a empresa MMX, do grande Eike Batista, que está entre os 10

homens  mais  ricos  do  mundo.  Não  estou  aqui  questionando  isso,  mas  essas

empresas  são  altamente  rentáveis.  Elas  poderão  obter  seus  lucros,  contudo  os

Municípios não podem ficar apenas com as consequências malévolas da exploração

mineral; eles precisam ser mais bem remunerados.

Estou vendo aqui o ilustre Deputado Bosco, Presidente da Comissão de Educação.

Deputado Bosco, Minas Gerais responde por mais de 80% da produção de nióbio,

que fica justamente em Araxá, sua cidade. É um minério extremamente estratégico.

Detemos quase 80% da produção mundial. Precisamos ter uma melhor remuneração

por essa extração.

É interessante observar,  Deputado Doutor Viana,  que, no debate,  os estudantes

levantaram  um  aspecto  muito  importante.  Como  a  maioria  da  nossa  produção

minerária,  da  nossa  extração  minerária  é  destinada  à  exportação,  ao  mercado

externo, a Lei Kandir a isenta de tributação, e não se paga um centavo sequer sobre

ICMS  para  essa  pauta  de  exportação.  Dentro  da  discussão  do  novo  marco

regulatório, há uma tese muito interessante que diz que, se o minério extraído “in

natura”,  na  forma  de  “commodities”  primárias,  sem  agregar  valor  e  sem  ser

industrializado,  for  exportado,  a  Lei  Kandir  deveria  ser  corrigida  e  fazer  incidir  a

cobrança do ICMS. Só estaria isento de pagamento do ICMS o minério que fosse

processado no País  ou  no  Estado,  nos mesmos moldes  do  que acontece com a

cadeia produtiva do petróleo. Há toda uma cadeia produtiva por trás da extração do

petróleo - a produção de óleo “diesel”, de gasolina, de produtos derivados do petróleo

-, que gera uma cadeia produtiva interna e incidência de ICMS, diferentemente do

minério.  É  importante  pensarmos  esse  novo  marco  regulatório  de  forma  a

remunerarmos melhor os Municípios mineiros.

O Deputado Bosco (em aparte) - Prezado Deputado Carlin Moura, é com satisfação

que solicitamos este aparte, para cumprimentá-lo pela sua ação, sempre conosco na
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Comissão de Educação,  Ciência,  Tecnologia e Informática, e para dizer  da nossa

alegria por V. Exa. ter-nos representado, no último final de semana, em Divinópolis,

onde aconteceu uma grande reunião da união estudantil, já referenciada por V. Exa.

Também vemos com bons olhos a proposta da criação do fundo de participação das

mineradoras,  sobretudo no patrocínio  da  educação.  A proposta  foi  apresentada à

nossa  Comissão  pela  união  estudantil  e,  posteriormente,  aos  demais  Deputados

desta  Casa.  Acredito  que  as  mineradoras  já  contribuem  sobremaneira  com  o

desenvolvimento de Minas Gerais, colocando o Estado numa posição de destaque

como  Estado  exportador,  sobretudo  de  nióbio,  conforme  V.  Exa.  falou.  Temos  o

privilégio de ter a maior jazida de nióbio do mundo nas nossas terras, em Araxá. Hoje

o nióbio de  Araxá,  por  intermédio da empresa CBMM, chega a 50 países. Minas

Gerais hoje se faz presente em 50 países com o nosso nióbio de Araxá.

Quero aqui louvar as suas colocações e dizer que esse projeto de sustentabilidade

para a educação tem também o nosso aval e o nosso apoio.

O Deputado Carlin Moura* - Para concluir, Sr. Presidente, agradeço as palavras do

Deputado Bosco e parabenizo,  mais  uma vez,  a Diretoria  da União  Estadual  dos

Estudantes. Nos mesmos moldes da década de 50, quando uma grande campanha

ganhou corações e  mentes de todos os brasileiros  e brasileiras  -  a campanha O

Petróleo É Nosso -, e criou a Petrobras em 1953, esperamos que o Estado de Minas

Gerais também seja ganho por essa causa dos estudantes e que possamos levantar

bem alto a bandeira de O Minério É Nosso e da criação do fundo social do minério.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Délio Malheiros.

O Deputado Délio Malheiros – Sr.  Presidente,  meus colegas Deputados,  público

que  nos  assiste  pela  TV  Assembleia,  analisando  algumas  reclamações  de

consumidores em relação à TIM, uma das maiores operadoras de telefonia do Brasil,

chegamos à confirmação do que suspeitávamos: a TIM vem praticando em Minas

Gerais  e  em  vários  outros  Estados  o  chamado  “overbooking”  da  telefonia.  Isso

significa que a empresa fez uma campanha nacional, uma publicidade ostensiva, mas

os  telefones  da  TIM  não  funcionam.  Aquelas  pessoas  que  utilizam  a  chamada
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tecnologia  3G  não  conseguem  fazer  ligações;  muitas  vezes,  os  familiares  não

conseguem  comunicar-se  com  seus  parentes.  Agora  descobrimos.  É  como  se

tivessem mil carros passando pela rodovia e essa rodovia tivesse de comportar dois

mil veículos. É o que a TIM fez. Fez uma promoção do chamado “TIM Infinity”, em

que as pessoas não pagam nada para a utilização do telefone para outro aparelho

TIM, só que não conseguem falar.

A Justiça  em  São  Paulo,  no  Rio  Grande  do  Norte  e  em  outros  Estados  da

Federação já recebeu várias ações civis públicas. Em alguns Estados a empresa não

pode mais comercializar linhas enquanto não resolver o problema. Para a Anatel, a

TIM, que figurava em 6º lugar na lista de reclamações, está agora em 1º lugar. Ela

está vendendo aquilo que sabe que não irá entregar.

Assim, Srs. Deputados, consumidores, saibam que estamos tomando providências.

Já solicitamos uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas, que será

realizada na próxima quinta-feira, para discutir esse grave problema da telefonia. Os

consumidores,  aos  milhões,  estão  sendo  lesados  por  uma  empresa  que,

evidentemente,  tem  muito  lucro.  A Anatel,  que  deveria  tomar  alguma providência

contra  esse  tipo  de  abuso,  nenhuma  providência  toma.  Aliás,  é  uma  agência

extremamente  complacente  com  essas  lesões  coletivas.  Por  isso,  Sr.  Presidente,

estamos trabalhando nesse caso. Vamos ajuizar uma ação civil pública para que a

empresa não continue a lesar os consumidores mineiros. As pessoas, às vezes, não

sabem, porque alguém se encontra com o consumidor e diz: “Tentei falar com você e

não consegui. Você estava com o telefone desligado ou fora de área?”. Não é bem

assim. É que não há uma conexão, especialmente quando o consumidor utiliza a

tecnologia chamada 3G.

Sr.  Presidente,  nós  estamos,  também,  muito  preocupados  com  a  violência  em

Minas Gerais. Sabemos e conhecemos o esforço do Governador do Estado em dotar

as comarcas de um Delegado, de veículos, mas ainda percebemos que é insuficiente.

Pedimos a atenção do governo para a região da Zona da Mata, que faz divisa com o

Rio de Janeiro, especialmente na cidade de Além Paraíba, onde a cada mês uma

pessoa tem sido assassinada numa cidade em que, até então, a tranquilidade era

geral. Percebemos que são bandidos, marginais que vêm do lado do Rio de Janeiro.
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Estão lá acuados pela polícia e acabam atravessando a divisa de Minas, instalando-

se nas cidades que ficam ao longo dessa divisa. Além Paraíba, por ficar exatamente à

margem de uma rodovia que vem do Rio de Janeiro, acaba sendo prejudicada com

essa situação.  Portanto  vamos  pedir,  mais  uma vez,  a  atenção do Sr.  Secretário

Lafayette de Andrada para as questões de segurança nessa região. Temos a certeza

de que o Secretário  irá  dar a devida atenção a esse caso, porque não podemos

conviver com tanta violência no nosso Estado. Sabemos que esses índices têm se

reduzido, mas é preciso fazer ainda mais.

Sr. Presidente, preocupa-nos muito a situação de todo o Estado de Minas Gerais

em relação às rodovias federais. Em muitos casos, são absolutamente intransitáveis.

O descaso do governo federal é tamanho que muitas rodovias, como a BR-356, que

conhecemos como BR-040, transformou-se, entre o BH Shopping e o Trevo de Ouro

Preto, num depósito de entulho a céu aberto.

Todos os dias em que passamos nessa Rodovia 356, especialmente no trevo de

Macacos, na estrada do Condomínio Miguelão, ou pouco mais adiante, a cada dia,

um caminhão despeja entulho a poucos quilômetros da unidade da Polícia Rodoviária

Federal.  Estive  recentemente  na  unidade  da  polícia,  e  ela  não  tem  as  mínimas

condições de atacar esse problema, pois tem poucos veículos e poucos servidores. A

Prefeitura de Nova Lima tem dado sua contribuição, mas não podemos permitir que

esse estado de coisas continue, que esses marginais despejem entulho às margens

das rodovias, causando sérios acidentes de trânsito e até mesmo a contaminação do

solo,  pois  o  despejam  em  áreas  protegidas  legalmente,  às  margens  de  parques

estaduais, como é o caso do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, do Cercadinho

e da Mina de Fechos, onde há uma área de preservação da Copasa. Todos os dias,

despejam entulho nessas áreas.

Portanto, Sr. Presidente, é preciso que as autoridades tomem providências cabíveis

e punam severamente esses marginais que atacam nossas estradas com despejo de

entulho. Peço ao DNIT, na pessoa do Dr. Sebastião Donizete, Diretor-Geral, que tome

as  providências  necessárias,  que  chame a  Polícia  Federal  e  faça  alguma coisa,

senão, daqui a pouco tempo, não conseguiremos sequer transitar pela Rodovia 356.

Sr.  Presidente,  por  falar  em  rodovia  federal,  em  Minas  Gerais  há  uma rodovia
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federal que é uma vergonha: a BR-367. É uma estrada de terra, chamada de rodovia

federal, que interliga o Município de Minas Novas à estrada que dá acesso à Bahia e

ao Norte de Minas, na região de Araçuaí. Uma rodovia onde há um viaduto que não

liga nenhum lugar a lugar algum. É inaceitável que o Estado de Minas Gerais, que

tem a maior malha rodoviária federal do Brasil, seja abandonado por parte do governo

federal, nesses casos em que até uma rodovia de terra está abandonada, sem ser

asfaltada.  E  é  uma  importante  rodovia.  Falando  ainda  nesse  assunto,  agora  o

governo do Estado começa a implementar um dos maiores programas rodoviários

existentes no Estado, o qual interligará milhares de quilômetros, aproximadamente

4.000km.  O  programa  chamado  Caminhos  de  Minas  interligará,  por  exemplo,

Itamarandiba  a  Capelinha  e  Itamarandiba  a  Senador  Modestino.  Ainda  hoje,

recebemos a informação do Secretário de Obras de que o projeto será licitado, o que

nos alegra e nos conforta. Quando percebemos que há uma atenção do governo do

Estado com as estradas, evidentemente pensamos naquelas milhares de pessoas

que  trafegam  nessas  rodovias,  nos  pacientes  que  são  levados  de  um  pequeno

Município a outro maior para o atendimento de urgência, e também no transporte de

cargas, no transporte da riqueza. Portanto, Sr. Presidente, esse projeto é ambicioso e

ousado,  mas de extrema importância para Minas Gerais.  Creio que o Governador

Anastasia deixará uma marca indelével da sua administração, quando concluir esse

projeto denominado Caminhos de Minas.

Sr. Presidente, recentemente tivemos uma preocupação nesta Casa em relação a

um  problema  que  afligia  os  professores  e  as  nossas  queridas  professoras,  os

profissionais que foram alcançados, protegidos pela chamada Lei Complementar nº

100. Esses profissionais não podiam, mesmo diante da referida lei, ser removidos.

São milhares os casos desses servidores, que às vezes poderiam ser transferidos de

uma escola para outra, até mesmo para acompanhar um parente hospitalizado ou

que dependia de cuidados, mas eles não tinham legalmente uma proteção para que

ocorresse a chamada remoção. Então apresentamos um projeto de lei, ampliando os

direitos desses servidores da educação à remoção. Conversamos com o Governador

do Estado e, antes mesmo de esta Casa aprovar o projeto - e tenho certeza de que

os Deputados não faltariam no apoio a ele -, S. Exa. baixou uma resolução permitindo
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que, a partir de agora, os professores contemplados com a Lei Complementar nº 100

possam  ser  removidos.  Evidentemente,  na  dependência  de  vaga  na  escola  que

receberá  esse profissional.  Portanto,  Srs.  Deputados,  creio  que o  Governador  do

Estado,  sensível  a  essa  nossa  reivindicação,  atendeu  aos  interesses  maiores  de

Minas Gerais, pois os servidores da educação fazem parte do patrimônio do Estado e

merecem toda a atenção do governo. Ontem, Sr. Presidente, estivemos em Brasília

com autoridades no Congresso Nacional, mais uma vez, buscando o apoio para a

instalação do Tribunal Regional Federal - TRF - de Minas Gerais. Teço aqui os meus

agradecimentos  ao  Deputado  Federal  Fábio  Ramalho,  que  está  liderando  uma

bancada federal que busca pôr na pauta a chamada PEC nº 544, que fará com que

Minas Gerais tenha um TRF. Muitas vezes o jurisdicionado ou o cidadão que, por

exemplo, depende de uma decisão judicial em relação ao INSS tem de aguardar por

5,  10  ou  15  anos,  porque  o  atual  tribunal  que  atende  a  Minas  Gerais  está

absolutamente  saturado  e  não  tem  condições  de  atender  à  demanda  judicial.

Portanto, juntamente com a OAB, a Amagis, a Justiça Federal, a Defensoria Pública

da  União  e  o  Ministério  Público  Federal,  continuaremos  lutando  para  que  Minas

Gerais tenha rapidamente a instalação do TRF da 7ª Região, específico para Minas

Gerais. Creio que será uma grande obra e um serviço que o cidadão de Minas obterá

com uma melhor prestação, se instalado esse Tribunal, que é de extrema importância

para Minas Gerais.

Sr. Presidente, por último, gostaria de dizer que, no início de julho, haverá nesta

Casa Legislativa a discussão do aprimoramento do Código de Proteção e Defesa do

Consumidor.  Conseguimos,  juntamente  com  o  Ministério  Público,  sensibilizar  o

Ministério da Justiça, para que Minas Gerais possa sediar essa discussão. Esta foi a

única  cidade do Sudeste  brasileiro  contemplada,  que  receberá  uma comissão  de

juristas nacionais e até internacionais, que virão aqui debater os aprimoramentos ou o

ajustamento do Código do Consumidor à nova realidade, especialmente em relação à

internet. Já está confirmada a presença do Ministro Herman Benjamin, que foi um dos

autores do Código,  de Ada Pellegrini  Grinover  e de outros  tantos juristas que,  no

início de julho, numa audiência pública nesta Casa do povo, estarão discutindo as

novas propostas de modificação para melhorar o Código de Proteção e Defesa do
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Consumidor. Estaremos de braços abertos, recebendo essa comissão, porque temos

nessa lei uma verdadeira bíblia do cidadão no momento da contratação do serviço ou

da compra de um produto. É o que tinha a dizer. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Bosco.

O Deputado Bosco -  Sr.  Presidente,  nosso amigo Deputado Doutor  Viana,  que

interinamente preside esta reunião, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, público que

nos honra com a sua audiência  por  meio da TV Assembleia,  Deputado Bonifácio

Mourão,  quero  fazer  aqui  referência  a  dois  assuntos  que  julgamos  de  grande

importância e que, neste momento, têm ocupado realmente um espaço relevante não

só nas nossas discussões na Assembleia Legislativa e nas nossas comissões, mas

também junto ao governo do Estado, ao Governador Anastasia e à mídia de Minas

Gerais e do Brasil.

Quero  aqui,  neste  primeiro  momento,  fazer  referência  à  questão  relacionada  à

educação.  Eu,  na  condição  de  Presidente  da  Comissão  de  Educação,  desde  o

primeiro momento, quando essa Comissão foi instalada nesta Casa, como os demais

membros que a compõem procuramos imprimir um ritmo acelerado aos trabalhos,

tanto  nas  nossas  reuniões  semanais  como no contato  permanente  com a  classe

educadora.  No  primeiro  momento,  tivemos  a  grata  satisfação  de  promover  uma

audiência  pública,  no  dia  6  de  abril,  quando  recebemos  inúmeras  Diretoras  de

escolas estaduais, assim como segmentos representativos dessa classe, a exemplo

da  Adeomg.  Na  oportunidade,  debatemos  sobre  vários  assuntos  e  criamos  uma

comissão  de  trabalho  para,  de  forma  mais  ampla,  atendermos  realmente  os

interesses, objetivos e sobretudo as demandas desse importante segmento, o das

Diretoras das nossas mais de 3.700 escolas estaduais espalhadas por todo o Estado

de Minas Gerais.

Depois  desse  trabalho  da  Comissão,  foram  estabelecidas  seis  solicitações

prioritárias, que apresentamos à Secretária Ana Lúcia Gazzola, com o compromisso

de que tanto a Secretaria como o governo do Estado iriam realmente estudá-las com

muito  carinho  e,  acima  de  tudo,  levar  em  consideração  a  importância  desses

profissionais da educação, que dedicam tempo integral a suas escolas, oferecendo o

melhor de si.  Tenho certeza  absoluta de que,  pelas  conversações e pela notícias
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obtidas  diariamente  por  parte  da  Secretaria  de  Educação,  teremos  uma resposta

positiva a essas demandas que apresentamos em nome dos Diretores das escolas

estaduais mineiras.

Portanto, trago esta notícia, esta informação a todos os Diretores. Obviamente que

esses  pleitos  serão  estendidos  aos  Vice-Diretores  e  Secretários  que  atuam  nas

nossas escolas estaduais. Acredito que nos próximos dias o governo há de fazer um

anúncio  oficial,  com  boas  novas,  para  essa  classe  que,  repito,  é  de  grande

importância e tem contribuído sobremaneira para a melhor qualidade do ensino em

Minas Gerais.

Gostaria  também,  Sr.  Presidente  Deputado  Doutor  Viana,  Deputados  Sebastião

Costa e Délio Malheiros, de fazer menção a todos os educadores e trabalhadores da

educação de Minas Gerais. Também por meio da Comissão de Educação, com apoio

do Presidente desta Casa, Deputado Dinis Pinheiro,  e dos nossos Líderes, temos

mantido contato permanente com o governo do Estado no tocante à questão salarial

e a melhores condições de trabalho para os nossos profissionais da educação.

Tenho convicção de que, com o nosso trabalho, por meio da Comissão e do apoio

desta Casa, pela boa vontade e pelo entendimento do Prof. Anastasia e da Secretária

Ana Lúcia Gazolla, que tem como objetivo oferecer o melhor para essa classe tão

importante  para  o  desenvolvimento  do  Estado,  nos  próximos  dias,  o  governo  se

manifestará de forma positiva, responsável e valorosa, com grandes notícias em prol

da classe. Deputado Bonifácio Mourão, com o retorno do Governador, que está em

viagem, amanhã, ao reassumir os trabalhos e se reunir com a Secretária Ana Lúcia

Gazzola e com a Secretária de Planejamento, Renata Vilhena, tenho certeza de que

teremos boas notícias. Quero, Sr. Presidente, aproveitando o curto espaço de tempo

nesta tribuna, fazer um chamamento a essa classe tão importante - professores e

Diretores  das  escolas  estaduais  -  para  que  fiquem  ligados,  antenados  nesses

próximos dias aos anúncios que advirão do governo do Estado. Sei que virão boas

notícias por aí.

Finalizando, Sr. Presidente, reconhecemos e respeitamos o trabalho do sindicato

dos profissionais da educação, o Sind-UTE, que, de forma aguerrida, tem defendido e

estado à frente dessa classe. Nós, da Comissão, em todos os momentos, procuramos
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ser  úteis,  sendo  interlocutores,  junto  ao  governo  do  Estado,  para  solução  das

questões  apresentadas  pelo  Sind-UTE.  Portanto,  em  meu nome e  em  nome dos

Deputados  Dalmo Ribeiro  Silva,  Carlin  Moura,  Paulo  Lamac  e  Neilando Pimenta,

membros efetivos da nossa Comissão, quero registrar que uma boa notícia será dada

nos próximos dias pelo governo do Estado.

Gostaria  de  agradecer  às  Comissões  de  Turismo  e  de  Esporte,  que  também

atuaram  de  forma  diferenciada  defendendo  Minas  Gerais  no  projeto  da  Copa de

2014.  Essas  Comissões  promoveram  audiências  públicas  nas  seis  cidades  pré-

selecionadas pela Fifa para serem centro de treinamento das seleções. Torço muito e

estarei  trabalhando para que essas  seis  cidades,  a  exemplo  da minha cidade de

Araxá, possam ser finalmente selecionadas pela Fifa. Assim, Minas Gerais participará

efetivamente da Copa de 2014.

Sr.  Presidente,  agradeço  a  compreensão.  Temos  mais  algumas  matérias  a

apresentar  nesta  tarde,  mas,  em  virtude  do  tempo,  deixaremos  para  a  próxima

oportunidade.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana)  -  Esgotado o prazo destinado a esta

parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência  informa ao Plenário  que foi  recebido  e  aprovado,  nos  termos  da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, o Requerimento nº 1.139/2011, 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 do Trabalho - aprovação, na 12ª Reunião Ordinária,

em  29/6/2011,  dos  Requerimentos  nºs  996/2011,  do  Deputado  Neider  Moreira,
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1.033/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel, e 1.049/2011, do Deputado Bosco; de

Educação - aprovação, na 13ª Reunião Ordinária, em 29/6/2011, dos Requerimentos

nºs 923 a 925/2011, do Deputado Inácio Franco, 1.038/2011, do Deputado Neilando

Pimenta, e 1.052/2011, do Deputado Duarte Bechir; de Cultura - aprovação, na 11ª

Reunião  Ordinária,  em  29/6/2011,  dos  Requerimentos  nºs  952  a  990/2011,  do

Deputado Elismar Prado, 1.031 e 1.032/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel, e

1.053/2011, do Deputado Luiz Carlos Miranda; e de Transporte - aprovação, na 10ª

Reunião  Extraordinária,  em  29/6/2011,  dos  Requerimentos  nºs  1.034/2011,  do

Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  e  1.062/2011,  da  Comissão  de  Turismo  (Ciente.

Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

O  Sr.  Presidente  -  Requerimento  do  Deputado  Sargento  Rodrigues  e  outros,

solicitando  a  convocação  de  reunião  especial  para  homenagear  o  Instituto  de

Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais - IPSM - pelo centenário de sua

criação.  A Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso XXI do

art. 232 do Regimento Interno.

Questão de Ordem

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, em vista da inexistência de quórum

para  a  continuação  dos  nossos  trabalhos,  solicito  o  encerramento  de  plano  da

reunião.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados  para  a  especial  de  logo  mais,  às  20  horas,  nos  termos  do  edital  de

convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 21/2011, EM

15/6/2011

Às 14h4min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tadeu Martins

Leite, Luiz Henrique e Tenente Lúcio, membros da supracitada Comissão. Havendo
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número regimental,  o  Presidente,  Deputado Tadeu Martins  Leite,  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.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a

votação, é aprovado requerimento do Deputado Tadeu Martins Leite, em que solicita

seja  realizada  reunião  para  ouvir  pesquisadores  e  autoridades,  que  prestarão

informações sobre a proposta de incluir o dia 8 de dezembro entre as datas magnas

do  Estado  de  Minas  Gerais,  em  comemoração  ao  Dia  das  Gerais.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de junho de 2011.

Tadeu Martins Leite, Presidente - Luiz Henrique - Romel Anízio.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/6/2011

Às 10h15min, comparecem no Auditório da Fazenda Experimental da Epamig, no

Município de Três Pontas, os Deputados Antônio Carlos Arantes, Fabiano Tolentino e

Dalmo  Ribeiro  Silva  (substituindo  o  Deputado  Rômulo  Viegas,  por  indicação  da

Liderança do PSDB), membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o

Deputado Dilzon Melo. 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 a política econômica para o

setor  cafeeiro,  bem  como  perspectivas,  gargalos,  dificuldades  e  metas  de

fortalecimento do setor, visando melhorar a sustentabilidade do café no atual contexto

socioeconômico e  ambiental.  A Presidência  interrompe os  trabalhos  ordinários  da

reunião para ouvir as Sras. Luciana Ferreira Mendonça, Prefeita Municipal de Três

Pontas, e Cecília Marcolini, Diretora da Cooparaíso, substituindo o Sr. Carlos Melles,
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Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas; e os Srs. Sebastião Pacífico,

Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Três  Pontas;  Diego  Andrade,  Presidente  da

Frente Parlamentar em Defesa da Cafeicultura; Gilson José Ximenes, Presidente do

Conselho Nacional do Café; Elmiro Nascimento, Secretário de Estado de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento; Antônio Lima Bandeira, Presidente da Epamig; Maurílio

Soares Guimarães,  Presidente da  Emater;  Rubens José Guimarães,  Professor  da

Universidade Federal de Lavras e Coordenador Institucional do Consórcio Pesquisa

Café;  Francisco  Miranda  de  Figueiredo  Filho,  Presidente  da  Cooperativa  dos

Cafeicultores da Zona de Três Pontas; Carlos Alberto Paulino da Costa, Presidente da

Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.; José Edgard Pinto Paiva,

Presidente da Fundação Procafé, de Varginha; Edinaldo José Abrahão, Gerente do

Polo de Excelência do Café, em Lavras; João Roberto Pulitti, Diretor Financeiro da

Faemg para a Área do Café, substituindo o Presidente,  Roberto Simões; Osvaldo

Henrique Paiva Ribeiro, Presidente da Cooperativa dos Cafeicultores de Varginha -

Minas Sul, os quais são convidados a tomar assento à mesa. Os Deputados Antônio

Carlos  Arantes  e  Fabiano Tolentino,  autores  do  requerimento  que  deu  origem  ao

debate, tecem suas considerações iniciais. Logo após, a Presidência passa a palavra

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

ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os

trabalhos  ordinários  da  reunião  e  passa à  3ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Antônio

Carlos  Arantes,  Fabiano  Tolentino  e  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicitam  seja

encaminhado ao Governador do Estado e ao Secretário de Estado de Agricultura,

Pecuária  e  Abastecimento  pedido  de  providências  com  vistas  à  realização  de

concurso público para a Epamig, com os quantitativos de servidores e as atribuições

que mencionam; e em que solicitam seja encaminhado ao Governador do Estado e

ao Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia pedido de providências com vistas a

que  seja  disponibilizada,  anualmente,  verba  específica  para  atendimento  ao

Programa de Melhoramento Genético do Cafeeiro, da Epamig, em especial para a

manutenção,  ampliação  e  caracterização  dos  bancos  de  germoplasma  dessa



258
____________________________________________________________________________

instituição;  e  seja  liberada  verba  específica,  anual,  para  apoiar  a  divulgação  e

transferência de tecnologias para a cadeia produtiva do café, durante as edições da

Expocafé. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2011.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Doutor Viana - Rômulo Viegas.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

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

20/6/2011

Às 14h15min,  comparece na Cabana dos Ciganos Guiemos Kalóns o Deputado

Carlin Moura. Havendo número regimental, o Presidente declara aberta a reunião,

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

Presidência informa que a reunião se destina a debater as demandas, as propostas e

os desafios da Associação Guiemos Kalóns de Belo Horizonte, por solicitação dessa

Associação. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as

Sras. Denise Pacheco, Presidente do Conselho de Promoção da Igualdade Racial -

Compir  -,  representando  o  Sr.  Jorge  Raimundo  Nahas,  Secretário  Municipal  de

Políticas Sociais; Rosângela Pastana, representando a Regional Nordeste de Belo

Horizonte; os Srs. Clever  Alves Machado,  Coordenador Especial  de Políticas Pró-

Igualdade  Racial,  representando  o  Sr.  Wander  Borges,  Secretário  de  Estado  de

Desenvolvimento Social; Ronaldo Antônio Pereira da Silva, Presidente do Conselho

Estadual  de  Promoção da Igualdade Racial  -  Conepir;  Sérgio  Costa,  Conselheiro

Tutelar  da  Regional  Nordeste;  as  Sras.  Giêdra  Cristina  Pinto  Moreira,  Defensora

Pública Federal; Maria Cecília Duarte, Historiadora; e o Sr. Carlos Amaral, Presidente

da Associação Guiemos Kalóns, que são convidados a tomar  assento à mesa.  O

Presidente,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tece  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 29 de junho de 2011.

André Quintão, Presidente – Rogério Correia.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/6/2011

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

Cássio Soares, Delvito Alves 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 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 2.012, 2.018, 2.021, 2.026, 2.029,

2.039,  2.046,  2.050,  2.060,  2.067,  2.074  e  2.075/2011(Deputado  André  Quintão);

2.013, 2.015, 2.030, 2.036, 2.042, 2.049, 2.055, 2.063, 2.066 e 2.068/2011(Deputado

Bruno Siqueira); 2.019, 2.022, 2.023, 2.024, 2.025, 2.028, 2.032, 2.048, 2.054, 2.059,

2.061  e  2.062/2011(Deputado  Cássio  Soares);  2.031,  2.033,  2.038,  2.040,  2.045,

2.052 2.057, 2.072, 2.073 e 2.077/2011(Deputado Delvito Alves); 2.035, 2.041, 2.044,

2.047,  2.051,  2.069,  2.070  e  2.076/2011 (Deputado  Luiz  Henrique);  2.016,  2.017,

2.020, 2.027, 2.053, 2.056, 2.064 e 2.065/2011(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. São convertidos em

diligência às Secretarias de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - e de Defesa

Social  -  Seds  -  o  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  2/2011 e  o  Projeto  de  Lei  nº

92/2011, à Secretaria de Estado de Esporte e Juventude - SEEJ - o Projeto de Lei nº

346/2011, à Seplag, à Seds e às Polícias Civil e Militar os Projetos de Lei nºs 371 e

372/2011, ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artistico do Estado de Minas

Gerais – Iepha-MG - o Projeto de Lei nº 626/2011, à Secretaria de Estado de Fazenda

-  SEF -  o  Projeto  de  Lei  nº  840/2011,  à  Seds  o  Projeto  de  Lei  nº  913/2011,  ao

Departamento de Estradas e Rodagem - DER-MG - o Projeto de Lei nº 941/2011, ao
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DER-MG,  ao  autor  e  ao  Prefeito  Municipal  de  Congonhal  o  Projeto  de  Lei  nº

1.475/2011 (relator: Deputado Cássio Soares); à Seplag os Projetos de Lei nºs 1.785

e 294/2011, ao DER-MG e à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas o

Projeto  de  Lei  nº  299/2011,  ao  DER-MG  o  Projeto  de  Lei  nº  529/2011  (relator:

Deputado Delvito Alves, o primeiro em virtude de redistribuição); à SEF o Projeto de

Lei nº 1.094/2011, à Secretaria de Estado de Saúde - SES - os Projetos de Lei nºs

1.219 e 1.228/2011, à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável  -  Semad  -  o  Projeto  de  Lei  nº  1.265/2011,  à  Seplag  e  ao  Prefeito

Municipal de Jacinto o Projeto de Lei nº 1.598/2011, à Seplag e ao autor o Projeto de

Lei nº 1.691/2011 (relator: Deputado Luiz Henrique); à Seplag e ao Prefeito Municipal

de Santa Cruz do Escalvado o Projeto de Lei nº 1.667/2011, à Seplag e ao Prefeito

Municipal de Belo Vale o Projeto de Lei nº 1.902/2011, e à Seplag o Projeto de Lei nº

1.919/2011 (relator: Deputado Sebastião Costa, 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  1.210,  111,  296,  1.267,  166,  249,  401,  470,  859,  1.379/2011

(relator: Deputado Sebastião Costa, os seis últimos em virtude de redistribuição); 156,

157, 486, 497/2011 (relator: Deputado Delvito Alves); 190, 383, 646, 845, 899, os dois

últimos com voto contrário do Deputado Delvito Alves, 926/2011 (relator: Deputado

Cássio  Soares);  e  360/2011  (relator:  Deputado  Luiz  Henrique).  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 25, 158, 330/2011, os dois últimos na forma do Substitutivo nº 1, 380/2011

com  a  Emenda  nº  1,  391,  392,  654,  725/2011,  os  quatro  últimos  na  forma  do

Substitutivo  nº  1,  1.281,  1.350/2011  com  a  Emenda  nº  1  (relator:  Deputado Luiz

Henrique); 694/2011 com a Emenda nº 1, 713, 1.089/2011, os dois últimos na forma

do  Substitutivo  nº  1  1.273/2011 (relator:  Deputado  Sebastião  Costa,  o  último  em

virtude  de  redistribuição);  729,  1.099/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:

Deputado Delvito Alves); e 1.307/2011 sobre os Projetos de Lei nºs 323 e 903/2011,

no 1º turno, deixam de ser apreciados em virtude de solicitação de prazo regimental

pelos respectivos relatores, Deputados Sebastião Costa e Delvito Alves, em virtude
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de redistribuição. Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 329, 749, 785, 1.270 e

1.347/2011,  no  1º  turno,  deixam  de  ser  apreciados  em  virtude  de  solicitação  de

prorrogação do prazo regimental pelos respectivos relatores, Deputado Delvito Alves

(os quatro primeiros) e Deputado Cássio Soares (o último). Na fase de discussão do

parecer do relator, Deputado Cássio Soares, que conclui pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 352/2011, no 1º turno, o

Presidente defere o pedido de vista do Deputado Luiz Henrique. O Projeto de Lei nº

417/2011  é  retirado  da  pauta,  atendendo-se  a  requerimento  do  Deputado  Delvito

Alves, aprovado pela Comissão. Após discussão e votação, é aprovado o parecer

concluindo pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade, no 1º turno,

do Projeto de Lei  nº  1.112/2011,  na forma do Substitutivo nº  1 (relator:  Deputado

Bruno Siqueira). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

discussão e  votação,  é  aprovado  o  parecer  concluindo  pela  antijuridicidade,  pela

inconstitucionalidade  e  pela  ilegalidade  do  Projeto  de  Lei  nº  395/2011  (relator:

Deputado Delvito Alves, em virtude de redistribuição). Após discussão e votação, são

aprovados,  em  turno  único,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  concluindo  pela

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  dos  Projetos  de  Lei  nºs  461,  1.567,

1.673, 1.679, 1.682, 1.712, 1.777, 844, 1.521, 1.555/2011 com a Emenda nº 1, 1.578,

1.579, 1.580, 1.623, 1.627, 1.668, 1.701, 1.703, 1.756/2011 (relator: Deputado Cássio

Soares, os 12 últimos em virtude de redistribuição); 1.512, 1.514/2011 com a Emenda

nº 1, 1.518, 1.538, 1.645/2011 na forma do Substitutivo nº 1, 1.683, 1.706, 1.707, 703,

1.510, 1.523, 1.524, 1.541, 1.549, 1.564, 1.566, 1.611, 1.628, 1.629, 1.652, 1.670,

1.676,  1.677,  1.708,  1.709,  1.748/2011 na forma do Substitutivo  nº  1,  1.887/2011

(relator: Deputado Delvito Alves, 19 últimos em virtude de redistribuição); 1.548/2011

com  a  Emenda  nº  1,  1.581,  1.614/2011  com  a  Emenda  nº  1,  1.622,  1.675  e

1.722/2011(relator: Deputado Luiz Henrique). 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 1.544, 1.559,

1.678, 1.689, 1.699, 1.710, 1.711, 1.718, 1.727, 1.735, 1.739, 1.742, 1.765, 1.771,
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1.772, 1.773, 1.775, 1.796, 1.811, 1.827, 1.829 e 1.843/2011; à Secretaria da Casa

Civil  e  Relações  Institucionais  os  Projetos  de  Lei  nºs  1.685,  1.693,  1.749,  1.751,

1.758, 1.783, 1.784, 1.832,/2011; à Secretaria de Estado da Cultura o Projeto de Lei

nº  1.724/2011;  ao  Secretário  de  Estado  de  Defesa  Social  o  Projeto  de  Lei  nº

1.774/2011. 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, 28 de junho de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente - Luiz Henrique - André Quintão - Duarte Bechir.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 21/6/2011

Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados  Délio  Malheiros,  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 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 matéria constante na pauta e

a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício da

Sra. Anna Carolina Resende de Azevedo Maia publicado no “Diário do Legislativo”, no

dia 17/6/2011. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as

quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 724/2011, no 2º turno

(Deputado Délio Malheiros); 1.469/2011, em turno único (Deputado Carlos Henrique)

e 1.349/2011, no 1º turno (Deputado Duilio de Castro).  Passa-se à 1ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são

aprovados,  cada  um por  sua vez,  os  pareceres  pela  aprovação,  no  2º  turno,  do

Projeto de Lei nº 444/2011 na forma do vencido no 1º turno (relator: Deputado Délio

Malheiros);  e  pela  aprovação,  no  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  1.024/2011

(Deputado Carlos Henrique); 897/2011 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
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Justiça (relator: Deputado Duilio de Castro); e 1.119/2011 na forma do Substitutivo

nº1, da Comissão de Constituição e Justiça (relatora: Deputada Liza 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. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 922, 949 a 951/2011. 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  Délio  Malheiros  (8)  em  que  solicita  seja

encaminhado a BHTRANS pedido de informações para que forneça os atuais estudos

técnicos  que  demonstram  a  viabilidade  de  instalação  de  radares  que  estão  em

funcionamento,  hoje,  nesta  Capital,  bem  como  dos  que  estão  previstos  para

começarem a operar; à Infraero pedido de informações sobre o drástico aumento da

capacidade de passageiros do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins;

ao  DNIT  pedido  de  informações  sobre  a  real  intenção  de  instalar  radares  para

controle de velocidade, na BR-040, no trecho que liga Belo Horizonte ao Município de

Barbacena e, ainda, se for decidida a instalação dos referidos equipamentos que o

órgão encaminhe a esta Comissão os estudos técnicos que demonstram a viabilidade

técnica da instalação; em que solicita sejam realizadas reuniões de audiência pública

para discutirem supostas ilegalidades cometidas na oferta de crédito a consumidores

perpetrada  por  empresas  que  agem  em  nome  de  instituições  financeiras;  a  má

prestação  de  serviço  e  falta  de  segurança  no  Aeroporto  Internacional  Tancredo

Neves,  em Confins,  em razão do crescente  número  de extravio  de bagagens  de

passageiros; a possível instalação de radares para controle de velocidade, pelo DNIT,

na  BR-040,  no  trecho  que  liga  Belo  Horizonte  ao  Município  de  Barbacena;  a

qualidade dos serviços de internet banda larga fixa do tipo residencial, prestados no

Estado  de  Minas  Gerais,  tendo  em  vista  que  os  testes  de  qualidade  feitos  pelo

Inmetro apontaram falhas na prestação do serviço e nos contratos firmados com o

consumidor; e para conhecer e debater aspectos da Resolução Normativa nº 259, de

17/6/2011, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS -, que dispõe sobre a

garantia de atendimento dos beneficiários de plano privado de assistência à saúde.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos
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parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2011.

Délio Malheiros, Presidente - Liza Prado - Duarte Bechir.

ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/6/2011

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados  Elismar  Prado e  Carlos  Mosconi,  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 o debate público

“Música  nas  escolas”  se  destina  a  discutir  os  desafios  da  implementação  da Lei

Federal nº 11.769, de 2008, que dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino da música

na educação básica, e convida a tomar assento à mesa as Sras. Ermelinda Bissiati

Ricardo Pedrosa, Empreendedora Pública do Programa de Intervenção Pedagógica -

PIP -,  representando a Sra.  Ana Lúcia Almeida Gazzola,  Secretária  de Estado de

Educação;  Janaína  Helena  Cunha  Melo,  Superintendente  de  Ação  Cultural,

representando  a  Sra.  Eliane  Denise  Parreiras  Oliveira,  Secretária  de  Estado  de

Cultura; Maria Betânia Parizzi Fonseca, Professora Adjunta da Escola de Música da

UFMG,  Coordenadora-Geral  do  Centro  de  Musicalização  Infantil  da  UFMG  e

Coordenadora do Projeto Música na Escola Regular; e os Srs. Adalberto de Paula

Paranhos, Doutor em História Social pela PUC-SP, Mestre em Ciência Política pela

Unicamp,  Professor  do  Instituto  de  Ciências  Sociais  e  dos  programas  de  pós-

graduação em História e em Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia,

Pesquisador  do  CNPq e  Editor  de  “ArtCultura”,  revista  de  história,  cultura  e  arte;

Calvino Vieira Júnior, músico, professor e advogado especialista em mídia e direitos

autorais; e Robson Silva de Carvalho, músico formado pela Universidade Federal de

Uberlândia, Professor do Conservatório Estadual de Música de Uberlândia e músico

da Banda Municipal de Uberlândia. Na condição de autor do requerimento que deu

origem ao debate,  o Deputado Elismar Prado tece as considerações iniciais e em
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seguida  executa,  ao  violão,  o  Hino  Nacional.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos

convidados,  para  que  façam  suas  exposições  e  convida  o  Sr.  Robson  Silva  de

Carvalho para fazer apresentações de ritmos brasileiros na viola caipira. São também

convidados,  para  fazer  apresentação  de  flauta,  os  alunos  do  3º  ano  do  ensino

fundamental  do  Colégio  Loyola.  A seguir,  a  Presidência  agradece  aos  alunos  do

Colégio Loyola,  à sra.  Sônia Maria Vasconcellos de Magalhães, Diretora-Geral  do

Colégio, ao Prof. José Henrique da Silva Júnior, coordenador pedagógico da série,

aos demais professores presentes, aos familiares dos alunos, ao Prof. Robson Silva

de Carvalho e aos demais músicos. 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 dos demais

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

Sala das Comissões, 29 de junho de 2011.

Elismar Prado, Presidente - Luzia Ferreira - Doutor Viana.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 28/6/2011

Às  14h30min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Adalclever

Lopes,  Celinho do Sinttrocel,  Célio  Moreira  e  Dalmo Ribeiro  Silva  (substituindo  o

Deputado Gustavo Valadares, por indicação da Liderança do Bloco Transparência e

Resultado), membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado

Luiz Carlos Miranda. Havendo 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  os  reflexos da decisão do DNIT que

proíbe o Município de Congonhal de autorizar transferência de domínio dos imóveis

edificados no perímetro urbano do Município, a apreciar a matéria contante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento da

seguinte correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” na data mencionada

entre parênteses: dos Srs. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG, e
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Sebastião  de  Abreu  Ferreira,  Superintendente  Regional  (substituto)  do  DNIT

(16/6/2011).  O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as

quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 330/2011 (Deputado

Celinho  do  Sinttrocel);  836/2011  (Deputado  Gustavo  Valadares)  e  1.130/2011

(Deputado  Anselmo  José  Domingos),  no  1º  turno;  1.064/2011  (Deputado  Célio

Moreira), no 2º turno, e 1.589 e 1.645/2011 (Deputado Anselmo José Domingos), em

turno único. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os

Srs. Roberto César de Lima Ribeiro, Chefe de Gabinete, representando Rubens Vilela

dos  Santos  Junior,  Prefeito  Municipal  de  Congonhal;  João  Mariano  dos  Santos,

Presidente da Câmara Municipal de Congonhal; Edson Aires dos Anjos, Engenheiro

do DNIT, representando Sebastião Donizete de Souza, Superintendente Regional do

DNIT, Rogério Naves Freire, Supervisor  do DNIT -  Unidade Pouso Alegre, e Lídia

Biaso  Bacha  Martins,  Engenheira  do  DNIT  -  Unidade  Pouso  Alegre;  Venâncio

Domingos Simões, Vereador da Câmara Municipal de Congonhal; Demerval Prado

Gonçalves,  aposentado,  os  quais  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A

Presidência  concede  a  palavra  ao  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  autor  do

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

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

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  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,  são

aprovados, cada um por sua vez, o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto

de Lei nº 1.069/2011 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça  (relator:  Deputado  Célio  Moreira,  em  virtude  de  redistribuição);  e  pela

aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.309/2011 na forma do Substitutivo

nº 1 (relator: Deputado Celinho do Sinttrocel). 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 914/2011, que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 874, 909, 910,
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921, 929, 930, 940, 941, 947, 991, 993 e 994/2011. 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  conjunta  com  a  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  e  do

Contribuinte para debater a utilização do radar estático-móvel recentemente adotado

pela  BHTRANS;  Adalclever  Lopes,  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de

audiência  pública  para  debater  a  precariedade  da  infraestrutura  do  Aeroporto

Internacional  Tancredo Neves  e  as  obras de ampliação e reforma do terminal  de

passageiros; Dalmo Ribeiro Silva (2), em que solicita seja encaminhado ao Secretário

Estadual de Transporte e Obras Públicas e ao Diretor-Geral do DER-MG pedido de

providências  para  recuperar  a  ponte  instalada na Av.  Genésio  Vargas,  próximo à

rodoviária  do  Município  de  Camanducaia;  e  para  que  seja  realizada  reunião  de

audiência pública conjunta com a Comissão de Segurança Pública a fim de debater a

questão do roubo de caminhões e cargas nas estradas, bem como a segurança dos

caminhoneiros no setor de transportes; Carlin Moura, em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública conjunta com a Comissão de Participação Popular para

debater as demandas dos trabalhadores da rede pública de comunicação do Estado -

TV Minas, Rádio Inconfidência e Imprensa Oficial; Paulo Lamac, em que solicita seja

realizada  reunião  de  audiência  pública  no  Município  de  Sabará,  para  debater  os

impactos  causados  pela  paralisação  das  obras  do  Programa  de  Aceleração  do

Crescimento  nos  Bairros  Rosário  I,  II  e  III;  Délio  Malheiros,  em que  solicita  seja

encaminhado ao DNIT pedido de informação sobre o cronograma e a previsão da

conclusão do viaduto da BR-367, no Município de Minas Novas; Bruno Siqueira, em

que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater a instalação de

radares na BR-040; Luiz Carlos Miranda, emendado pelo Deputado Célio Moreira, em

que solicita seja realizada reunião de audiência pública conjunta desta Comissão com

as Comissões de Direitos Humanos e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

para debater o projeto de lei que institui o Estatuto do Motorista, em tramitação no

Congresso Nacional; Antônio Júlio,  em que solicita seja realizado ciclo de debates

com o tema "Democratização das comunicações -  Internet:  o  papel  das mídias  e
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redes  sociais  na  difusão  da  informação";  e  Célio  Moreira,  em  que  solicita  seja

realizada reunião de audiência pública  para  debater  o avanço de sinal  durante a

madrugada  e  suas  consequências  para  os  motoristas.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2011.

Celinho do Sinttrocel, Presidente – Anselmo José Domingos – Vanderlei Miranda.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 461/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em epígrafe tem por

finalidade  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Proteção  e  Defesa  do

Consumidor de Alfenas e Região, com sede nesse Município.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar sobre a matéria,

concluiu por sua juridicidade,  constitucionalidade e  legalidade.  Cabe agora a este

órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme preceitua o art.

103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  461/2011  tem  por  escopo  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação de Proteção e Defesa do Consumidor de Alfenas e Região, com sede

nesse Município. Trata-se de entidade de direito privado, sem fins econômicos, que

tem por finalidade promover a defesa do consumidor.

A  instituição  conscientiza  os  consumidores  acerca  de  seus  direitos;  presta

informações  sobre  o  Código  de  Proteção  e  Defesa  do  Consumidor  e  matérias

correlatas;  orienta a população sobre  produtos e serviços oferecidos no  mercado;

realiza  testes  comparativos  entre  produtos,  juntamente  com  os  órgãos  técnicos

competentes;  contribui  para  o  aperfeiçoamento  da  legislação  consumerista  e  das

normas  de  fiscalização;  promove  estudos,  pesquisas  e  eventos  relacionados  ao
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consumo e promove o intercâmbio de conhecimentos técnicos e científicos acerca da

matéria.

Dessa forma, o trabalho da entidade vai ao encontro dos interesses da população

de  

Alfenas  e  região,  razão  pela  qual  é  meritória  a  intenção  de  se  lhe  conceder  a

declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 461/2011 em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2011.

Délio Malheiros, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 323/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, e resultante do desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.237/2009, a proposição em epígrafe altera a redação do “caput” do

art. 2º da Lei nº 14.184, de 31/1/2002, que dispõe sobre o processo administrativo no

âmbito da administração pública estadual e inclui parágrafo único.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  24/2/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188 do

Regimento Interno emitir parecer sobre os aspectos jurídico, constitucional e legal da

proposição.

Fundamentação

A proposição  em  análise  pretende  incluir  a  presunção  de  inocência  entre  os

princípios  de  observância  obrigatória  em  processos  administrativos.  Para  tanto,

propõe a alteração do “caput” do art. 2º da Lei nº 14.184, de 2003, que disciplina o

processo administrativo no âmbito da administração pública estadual.

Propõe ainda a inclusão, no referido art. 2º, de parágrafo garantindo que “o servidor

público, civil ou militar, não sofrerá nenhuma restrição ou proibição para usufruir de

promoção ou progressão na carreira a que faça jus, bem como não será impedido de
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transferir-se para a reserva, reformar-se ou aposentar-se, estando ‘sub judice’ e não

tendo ocorrido o trânsito em julgado de decisão administrativa condenatória ou de

sentença”.

Importa  considerar  que  a  lei  do  processo  administrativo,  aprovada  em  2002,

estabeleceu  normas  gerais  para  o  processo  administrativo  no  âmbito  da

administração  direta,  das  autarquias  e  das  fundações  estaduais.  Aplica-se,  pois,

apenas  subsidiariamente  a  processos  administrativos  específicos,  regidos  por  leis

próprias, como é o caso do processo disciplinar.

O  que  se  discute  no  direito  administrativo  é  a  presunção da  inocência  afeta  à

aplicação da penalidade e ao ônus probatório, ou seja, em processos disciplinares o

ônus da prova deve ser da administração pública. Caso esta não consiga comprovar

o delito cometido pelo servidor não há como aplicar a penalidade. Por isso a lei do

processo administrativo garante ao administrado a ampla defesa e o contraditório.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 323/2011.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  André  Quintão,  relator  –  Delvito  Alves – Rômulo

Viegas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 329/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Sargento  Rodrigues,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.851/2009, acrescenta artigo à

Lei nº 12.223, de 1º/7/96, que obriga o Estado a fornecer equipamento de segurança

ao policial civil.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 24/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária, nos termos regimentais.

Compete  a  esta  Comissão  pronunciar-se  acerca  dos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, conforme o disposto no art. 188, combinado com o
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art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame tem por objetivo alterar a Lei nº 12.223, de 1º/7/96, que

obriga o Estado a fornecer equipamento de segurança ao policial civil,  de modo a

fazer acrescer ao referido diploma legal um dispositivo vazado nos seguintes termos:

“Os equipamentos de segurança de que trata esta lei  deverão ser  adquiridos em

modelos femininos para fornecimento às mulheres, servidoras da Polícia Militar, da

Polícia  Civil,  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  e  dos  demais  órgãos  de  segurança

pública do Estado, em especial coletes e armamento”.

A segurança pública é matéria que se insere no âmbito de competência legislativa

do  Estado,  à  vista  do  princípio  autonômico,  base  de  nossa  forma  federativa  de

Estado. Contudo, a proposição deve ser modificada para que possa se transmudar

em norma jurídica. Com efeito, segundo dispõe o § 1º do art. 1º da mencionada lei,

consideram-se  equipamentos  de  segurança,  entre  outros,  revólveres,  munições,

algemas e coletes à prova de bala. Ora, tais equipamentos, pela própria natureza,

não comportam diferenciação de gênero, razão pela qual a medida preconizada na

proposição em exame não tem como prosperar, ao menos nos termos originalmente

propostos, salvo no que se refere ao colete à prova de bala, em razão das óbvias

diferenças anatômicas existentes entre o homem e a mulher.

Apresentamos, assim, ao final deste parecer o Substitutivo nº 1, de modo a conferir

viabilidade jurídica à proposição.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 329/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta  parágrafo  ao  art.1º  da  Lei  nº  12.223/1996,  que  obriga  o  Estado  a

fornecer equipamento de segurança ao policial civil.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 1º da Lei nº 12.223, de 1º de julho de 1996, o

seguinte § 4º:

“Art. 1º - (...)
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§  4º  -  Será  fornecido  colete  à  prova  de  bala  adequado  ao  uso  de  policiais,

bombeiros e agentes penitenciários do sexo feminino.”.

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

Sala das Comissões, 30 de junho de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Delvito  Alves,  relator  -  Gustavo Corrêa -  Rômulo

Viegas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 636/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria dos Deputados Antônio Carlos Arantes e Fabiano Tolentino, o projeto de

lei  em  epígrafe,  resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.009/2009,

“dispõe sobre as  condições higiênico-sanitárias  da produção artesanal  de leite  de

cabra e ovelha e seus derivados”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 17/3/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

A Comissão de Constituição e Justiça,  em sua análise  preliminar,  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou.

Agora, vem a proposição a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito,

nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, IX, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe  tem como objetivo  disciplinar  as  condições higiênico-

sanitárias  para  a  produção  artesanal  de  leite  de  cabra  e  de  ovelha  e  de  seus

derivados. Para tanto, apresenta normas relacionadas à assistência profissional,  à

infraestrutura  de  ordenha  e  do  laticínio,  aos  processos  de  pasteurização  e  de

beneficiamento,  ao  controle  de  qualidade  dos  produtos,  ao  cadastramento  e  à

habilitação sanitária no órgão estadual competente.

A  cadeia  produtiva  da  ovino-caprinocultura  é  constituída  por  um  conjunto  de

produtores de baixa escala, com apreciável nível técnico e capacidade de agregação

de valor a seus produtos. O leite de cabra e seus derivados sobressaem-se como

alternativa  para  consumidores  com intolerância  ao  leite  de  vaca,  sendo,  pois,  de
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grande utilidade para a nutrição infantil.  Em razão de sua baixa disponibilidade no

mercado, os produtos lácteos da ovino-caprinocultura atingem preços mais elevados,

o  que  tem  gerado  um  cenário  econômico atrativo  para  o  desenvolvimento  desse

setor.

Todavia, os caprinocultores e ovinocultores de Minas Gerais têm sido impedidos de

comercializar  formalmente  os  seus  produtos  lácteos,  em  decorrência  da  falta  de

regulamentação para a habilitação sanitária de seus empreendimentos. Devido à sua

baixa  escala  de  produção  e  em  função  das  características  físico-químicas

diferenciadas do leite de vaca, os parâmetros sanitários usuais para laticínios não são

adequados para os produtos do leite de ovelha e de cabra. A adoção dos mesmos

parâmetros implicaria na inviabilidade econômica dos empreendimentos. Ressalta-se

que outros Estados, como o Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina já possuem

sua  normatização  sanitária  específica,  o  que  aumenta  a  competitividade  desses

Estados em relação a Minas Gerais.

Mediante  a  gestão  do  setor  produtivo  ovino-caprinocultor,  o  Instituto  Mineiro  de

Agropecuária  -  IMA  -  publicou,  em  2010,  a  Portaria  nº  1.059,  que  permite  a

pasteurização lenta do leite de cabra pré-envasado para produtores cujo produto se

destine  ao  consumo humano,  contanto  que seja  de  produção  própria  e  que  não

ultrapasse o volume de 200 litros por dia. A pasteurização lenta, embora ainda não

regulamentada pelo Ministério da Agricultura,  Pecuária e Abastecimento -  Mapa -,

ancora  sua  viabilidade  sanitária  em  diversos  estudos  científicos1,  inclusive  com

estudos específicos para o leite  de cabra2.  Sem dúvida, a publicação da portaria

representa  o  reconhecimento  oficial  de  um  procedimento  adequado  à  escala  de

produção do setor, embora, por ser uma iniciativa isolada, não exaura a normatização

necessária para a habilitação sanitária dos ovino-caprinocultores.

O projeto em tela, portanto, apresenta o mérito de possibilitar, enfim, a formalização

de um segmento importante do setor agropecuário mineiro. Em que pese o tamanho

atualmente  restrito  da  ovino-caprinocultura,  seu  potencial  de  crescimento  e  de

geração de renda justifica a postura de fomento pelo Estado, adotada pelo texto legal

em  exame.  Admitida  sua  necessidade,  cabe,  agora,  discorrer  sobre  os  ajustes

necessários para a melhor consecução de seus objetivos.
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A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  sua  análise  prévia,  concluiu

expressamente pela competência do Estado em legislar  sobre a matéria,  inclusive

sob a iniciativa parlamentar. Inobstante, o parecer dessa Comissão atentou para o

fato  de  que  o  projeto  de  lei  estabelecia  detalhamento  minucioso  típico  de

regulamento, o que não convém a uma norma legal. Com base nessa constatação,

propôs  um  substitutivo  que  manteve  apenas  as  diretrizes  e  obrigações  que  se

enquadrem nos requisitos de generalidade e abstração. Alterou também dispositivos

para  melhor  adequá-los  à  constitucionalidade,  no  que  tange  a  celebração  de

convênios,  habilitação  profissional  e  imposição de obrigações  a  órgãos  do  Poder

Executivo.

No decorrer da tramitação do projeto nesta Casa, a Associação de Criadores de

Caprinos e Ovinos de Minas Gerais - Caprileite/Accomig - esteve presente em gestão

junto aos membros da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial,  com o

objetivo de contribuir para a discussão de mérito. Nessa ocasião, foram apresentadas

minutas de dispositivos legais cabíveis para a ovino-caprinocultura, acordadas entre

os produtores e os técnicos do IMA na Câmara Técnica de Ovino-Caprinocultura do

Conselho Estadual de Política Agrícola - Cepa.

Apesar  do  consenso  relativo  sobre  a  maior  parte  da  normatização,  este  relator

considerou necessário promover uma discussão entre representantes da Caprileite e

do IMA, com o objetivo de aclarar os pontos de dissenso.

O primeiro ponto refere-se à especificação e à frequência dos testes de qualidade

dos produtos. A imposição dos padrões de testes utilizados pelos laticínios industriais

apresenta-se  como  economicamente  inviável  para  os  pequenos  produtores,

implicando a criação de uma norma inexequível operacional e financeiramente. Em

contraposição, o IMA argumenta que a flexibilização nos parâmetros e na frequência

dos testes reduziria a segurança quanto à qualidade sanitária do produto. A busca por

um termo de equilíbrio que concilie viabilidade econômica e segurança sanitária deve,

pois, ser um dos objetivos norteadores das propostas ao projeto de lei em tela.

Também  cabe  mencionar  a  discussão  sobre  a  possibilidade  de  utilizar  outros

equipamentos que não o aço inox no procedimento de pasteurização lenta do leite

pré-envasado.  Como  o  leite  pré-envasado,  durante  a  pasteurização  lenta,  já  se
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encontra  em  seus  recipientes  (sejam  garrafas  ou  sacos  plásticos  específicos),

imersos  em  água,  não  há,  pois,  contato  direto  entre  o  leite  e  as  paredes  do

equipamento. Embora os técnicos do IMA afirmem não haver estudos científicos que

comprovem a adequabilidade sanitária da pasteurização lenta do leite pré-envasado

em  equipamentos  que  não  sejam  de  aço  inox,  os  membros  da  Caprileite  e  da

comunidade acadêmica sustentam que, teoricamente, inexiste risco de contaminação.

Após  a  análise  das  diversas  contribuições  apresentadas,  elaboramos  o

Substititutivo  nº  2,  o  qual  procura  incorporar  as  contribuições  e  observações  da

Comissão de Constituição e Justiça bem como a nova proposta de regulamentação

entregue  pela  Caprileite  em  2011.  Nesse  novo  substitutivo,  buscamos  garantir  a

imediata aplicabilidade da lei, tendo em vista a urgência de sua entrada em vigor.

Todavia,  procuramos  manter  a  diretriz,  adotada pela  Comissão de Constituição  e

Justiça, de não incorporar ao projeto de lei certos detalhamentos mais típicos de sua

regulamentação.  A inclusão desses detalhamentos poderia dificultar  a presteza de

futuros  ajustes  nas  metodologias  de  ordenha  e  beneficiamento  decorrentes  de

modificações tecnológicas e de demandas de segurança sanitária.

Consideramos por bem, ainda, remeter os dispositivos normativos aos mecanismos

específicos  da  produção  artesanal  e  de  agroindústria  familiar  de  pequeno  porte,

estabelecidas  pela  Lei  nº  14.180,  de  2002,  que  dispõe  sobre  a  habilitação  de

estabelecimento  de  produtor  artesanal  ou  de  agricultor  familiar  para  produzir  ou

manipular alimentos para fins de comercialização, e pela Lei nº 19.476, de 2011, que

dispõe  sobre  a  habilitação  sanitária  de  estabelecimento  agroindustrial  rural  de

pequeno porte no Estado. Buscamos também aprimorar o mecanismo de adaptação

do produtor às novas exigências legais, assegurando uma transição compatível com

sua escala de produção e com as especificidades sanitárias e ambientais em que se

encontra.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 636/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2011.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Rômulo Viegas, relator - Doutor Viana.
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SUBSTITUTIVO Nº 2

Dispõe sobre as condições higiênico-sanitárias da produção artesanal de leite de

cabra e ovelha e seus derivados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A manipulação e o beneficiamento artesanal de leite de cabra e ovelha e de

seus derivados, para fins de comercialização, obedecerão ao disposto nesta lei.

§ 1º - Para efeitos desta lei, a manipulação e o beneficiamento a que se refere o

“caput” limitam-se a 200 litros por dia.

§ 2º - O Estado fomentará a atividade artesanal a que se refere o “caput”.

Art. 2º - O produtor de leite de cabra e ovelha e de seus derivados deverá registrar

seu rebanho no Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA –, atualizando os dados a

cada ano.

Parágrafo único - Para fins de controle de sanidade do rebanho, o criador deverá

apresentar  ao  IMA,  anualmente,  atestado  de sanidade do  rebanho,  expedido  por

profissional legalmente habilitado.

Art. 3º - O produtor de leite de cabra e de ovelha e de seus derivados deverá contar

com assistência profissional adequada para os cuidados com o rebanho, que será

exercida  por  profissional  de  nível  técnico  ou  superior  com  Anotação  de

Responsabilidade Técnica - ART - averbada junto ao respectivo conselho profissional.

Parágrafo  único  -  O  produtor  artesanal  filiado  a  associação  ou  a  cooperativa

incluída  no  Cadastro  Estadual  de  Associações  e  Cooperativas  de  Produtores

Artesanais  ou  de  Agricultores  Familiares  -  Cepaf  -  e  credenciada  junto  ao  órgão

sanitário competente poderá optar pelo sistema de habilitação de que trata o inciso II

do art. 1º da Lei nº 14.180, de 2002.

Art. 4° - A dependência ou sala de ordenha poderá s er construída contígua ao capril

ou aprisco, desde que dele isolada fisicamente.

Parágrafo único - A dependência para ordenha deverá possuir:

I - piso impermeável;

II - canalização de efluentes;

III - cobertura e boa ventilação;

IV  -  água  em  volume  e  pressão  suficientes  para  atender  aos  trabalhos  de
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higienização.

Art.  5° -  O  beneficiamento  do  leite  deverá  ocorrer  em  ambiente  específico,

denominado laticínio, separado do de ordenha e do capril ou aprisco, em condições

higiênico-sanitárias adequadas, respeitadas as seguintes condições mínimas:

I - inexistência de comunicação direta entre o laticínio e o capril ou aprisco;

II  -  piso impermeável e antiderrapante, com sistema de esgotamento das águas

servidas;

III - janelas teladas;

IV - entrada sanitária;

V - vestiário e sanitário, se houver, fisicamente separado;

VI - equipamento de frio adequado à produção;

VII - vedação de entrada de animais;

VIII - boa ventilação e iluminação natural.

IX - cobertura com pé direito de pelo menos 3 metros.

Parágrafo  único  -  Será  admitido  pé  direito  inferior  ao  estipulado  no  inciso  IX,

limitado  a  2,5  metros,  desde  que  sejam  assegurados  recursos  adequados  de

ventilação e de exaustão e que não sejam utilizados vapores no processo produtivo e

na limpeza.

Art.  6º  -  É  proibido  medir  ou  transvasar  o  leite  em ambiente que o  exponha à

contaminação.

Art. 7º - É proibido o aproveitamento, para fins de alimentação humana, do leite de

retenção e do colostro.

Art. 8° - A qualidade do leite de cabra e de ovelha  e de seus derivados bem como a

sua  adequação  para  consumo  humano  serão  asseguradas  por  meio  de  leite

proveniente de rebanho sadio, que não apresente sinais clínicos de doenças infecto-

contagiosas, ordenhado segundo as boas práticas de produção.

Art. 9º - A água utilizada no processo de produção de leite de cabra e de ovelha e

de seus derivados será potável  e poderá provir  de nascente,  cisterna revestida e

protegida do meio exterior ou de poço artesiano, observadas as seguintes condições:

a) ser canalizada desde a fonte até a caixa d’água do laticínio:

b) ser tratada por sistema de filtração e cloração;
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c)  ser  acondicionada  em  caixa  d´água  tampada  e  construída  em  material

sanitariamente adequado.

§  1° -  As  nascentes  serão  protegidas  do  acesso  de  a nimais  e  livres  de

contaminação por água de enxurrada e outros agentes.

§ 2° - A água utilizada na produção a que se refere  esta lei será submetida a análise

físico-química  e  bacteriológica,  em  periodicidade  a  ser  definida  pelo  órgão  de

inspeção sanitária competente.

Art. 10 - São permitidos os processos de pasteurização:

I - de curta duração;

II - lenta;

III – lenta do leite pré-envasado.

§ 1º - O leite deverá ser imediatamente resfriado após a pasteurização, podendo

ser mantido congelado no laticínio e nos estabelecimentos de venda.

§ 2º - Quando não for possível a pasteurização após o término da ordenha, o leite

deverá ser acondicionado em tanque de resfriamento.

§ 3º - É proibida a repasteurização e o recongelamento do leite.

§ 4º - Nos processos de pasteurização em que houver contato direto entre o leite e

as paredes do equipamento, estas devem ser constituídas de aço inox.

Art.  11 -  O envasamento  do  leite  fluido  de  cabra  ou ovelha  deverá ocorrer  em

condições de higiene que o protejam de contaminação, para facilitar sua distribuição.

§  1º  -  O  leite  fluido  artesanal  de  cabra  ou  ovelha  poderá  ser  envasado,  sob

agitação, em sistema manual que o resguarde de contaminação.

§ 2º - A embalagem do leite envasado será lacrada para excluir a possibilidade de

violação ou fraude.

Art. 12 - O rótulo do produto conterá caracterização do produtor responsável com

nome, endereço e número de registro no IMA ou no Sistema de Inspeção Municipal -

SIM - conveniado, marca comercial do produto, data de fabricação, peso e validade,

além de:

I - denominação “Leite integral de cabra” ou “Leite integral de ovelha” quando leite

fluido;

II - nome que identifique o produto, quando derivado do leite.
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Parágrafo  único  -  No  caso  de  comercialização  de  leite  congelado,  deverá  ser

acrescida a expressão “Congelado”.

Art. 13 - O leite de cabra ou de ovelha beneficiado e seus derivados deverão ser

transportados  para  o  comércio  em  veículo  próprio  mediante  acondicionamento

isotérmico higienizado.

Art. 14 - Os parâmetros físico-químicos e microbiológicos para o leite de cabra e de

ovelha serão discriminados em regulamento.

Art. 15 - O produtor deverá realizar ao menos uma prova de rotina por semestre,

para atestar a qualidade do produto final.

Parágrafo único -  As  análises laboratoriais  de fiscalização,  realizadas  pelo  IMA,

suprem a prova de rotina do semestre corrente.

Art. 16 - Para que o leite de cabra ou de ovelha possa ser considerado anormal ou

fora do padrão, deverá ser submetido a, pelo menos, 3 (três) provas de rotina, ou 1

(uma) prova de rotina e 1 (uma) de precisão.

§ 1º.  - A análise laboratorial  para efeito de fiscalização será feita em laboratório

próprio, oficial ou credenciado, sem ônus para o proprietário do estabelecimento.

§ 2º - A análise laboratorial destinada à contraprova, requerida pelo proprietário do

estabelecimento, será feita em laboratório oficial ou credenciado pelo IMA, ficando o

proprietário responsável por seu custeio.

Art.  17 - O produtor que receber leite de cabra e de ovelha de terceiros deverá

realizar  os  seguintes  testes  básicos  da  matéria-prima  de  seus  fornecedores

relacionados:

I - determinação da acidez titulável;

II - determinação da densidade relativa;

III - características organolépticas (cor, cheiro, sabor e aspecto);

IV - temperatura;

V - lacto-filtração.

Art. 18 - Considera-se fraudado, adulterado ou falsificado o leite de cabra ou de

ovelha que:

I - sofrer adição de água;

II - tiver sofrido subtração de qualquer de seus componentes, inclusive a gordura;



280
____________________________________________________________________________

III  -  sofrer  adição  de  substâncias  conservantes  ou  de  quaisquer  elementos

estranhos à sua composição;

IV - estando cru, for vendido como pasteurizado;

V - for exposto ao consumo sem as devidas garantias de inviolabilidade;

VI - apresentar mistura com qualquer tipo de leite.

Art.  19 -  A caracterização de qualquer tipo de fraude ou infração,  bem como o

descumprimento  das  normas  desta  lei  e  da  legislação  pertinente,  implicará  na

aplicação das sanções estabelecidas no art. 12 da Lei nº 14.180, de 2002, e, quando

couber, no parágrafo único do art. 23 da Lei nº 19.476, de 2011.

Art. 20 - O pedido de registro de estabelecimento será dirigido ao IMA, de acordo

com os procedimentos padrão do órgão.

Parágrafo único - Para o estudo técnico preliminar poderá ser aceito anteprojeto ou

croqui com ART por profissional habilitado.

Art. 21 - Realizado o cadastro para fins de registro ou de relacionamento, o IMA fará

vistoria no estabelecimento, para emissão do laudo técnico.

Art. 22 - Os estabelecimentos que solicitarem registro no IMA poderão firmar termo

de compromisso para, no prazo de até 2 (dois) anos, adaptarem-se às exigências

desta lei e de seus regulamentos.

§  1º  -  Durante  a  vigência  do  termo  de  compromisso,  os  requerentes  serão

considerados “estabelecimentos relacionados”, ficando autorizada a comercialização,

mediante  assinatura  de  termo  de  responsabilidade  pela  qualidade  sanitária  do

produto.

§  2º  -  O  termo  de  compromisso  estabelecerá  prazos  intermediários  para  o

cumprimento de obrigações, que serão maiores ou menores segundo a escala de

produção e a relevância dos problemas sanitários e ambientais identificados.

Art. 23 - Satisfeitas as exigências fixadas nesta lei, o IMA expedirá “Certificado de

Registro”.

Parágrafo Único - O proprietário ou responsável pelo estabelecimento registrado

assinará  termo  de  responsabilidade  pelo  cumprimento  das  normas  técnicas  e

regulamentares.

Art. 24 - O estabelecimento que interromper seu funcionamento por prazo superior
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a seis meses somente poderá reiniciar suas atividades após inspeção prévia de todas

as suas dependências, instalações e equipamentos.

Parágrafo único - Quando o período de interrupção de funcionamento for superior a

um ano, o estabelecimento terá o seu registro ou relacionamento automaticamente

cancelado.

Art. 25 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Projeto de Lei n° 4.124/2009, a proposição em epígr afe torna obrigatória a difusão de

informações sobre os direitos dos consumidores no verso das notas fiscais emitidas

no Estado.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, IV, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto  de  lei  em  exame tem  por  objetivo  tornar  obrigatória  a  impressão  de

informações sobre os direitos do consumidor no verso das notas ou cupons fiscais.

Ressaltamos que a proposição já tramitou nesta Casa na legislatura anterior. Assim,

a Comissão de Constituição e Justiça, tendo em vista a detalhada análise anterior e a

inexistência de mudanças constitucionais que propiciassem uma nova interpretação,

ratificou seu entendimento, ou seja, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade da matéria na forma do Substitutivo n° 1 , que apresentou.

De modo análogo, esta Comissão já emitiu seu parecer sobre a matéria quando da

tramitação anterior. Assim, em vista da reapresentação do projeto, somos também

levados a ratificar o nosso posicionamento, reapresentando a argumentação utilizada

naquela oportunidade:

“A intenção, segundo mostra o autor  da proposição,  é facilitar  a divulgação dos

direitos assegurados na Lei Federal n° 8.078, de 11  de setembro de 1990 – Código

de Defesa do Consumidor – a todos os adquirentes de produtos ou serviços, de modo

a exteriorizar princípio básico que permeia as relações de consumo, que consiste no

direito à informação.

Como observou a Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, o projeto é

compatível com as normas constitucionais e legais que versam sobre a matéria. Não

há  vício  quanto  à  instauração  do  processo  legislativo  por  iniciativa  parlamentar.

Ademais, cabe ao Estado, com base no art. 24, incisos V e VIII, da Constituição da

República, a edição, em caráter suplementar ou complementar, de leis que confiram

segurança ao consumidor.

Tal Comissão, também de modo acertado, por meio do Substitutivo n° 1, restringiu o
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comando central  da proposta,  tornando-o obrigatório  apenas em relação às  notas

fiscais de venda ao consumidor, o potencial destinatário da norma, e determinando o

texto que deverá constar no verso dos documentos fiscais, qual seja o Capítulo III do

Código  de  Defesa  do  Consumidor,  capítulo  que  trata,  exatamente,  dos  direitos

básicos do consumidor. A última alteração justifica-se, uma vez que a maior parte dos

fornecedores  não  possui  conhecimento  técnico  suficiente  para  inserir,  com

propriedade, na nota ou no cupom fiscal informações de caráter jurídico relativas a

aspectos específicos da proteção dada ao consumidor.

Finalmente, por razões de ordem prática, sugerimos seja alterada a redação do art.

1° do Substitutivo n° 1, a fim de retirar a express ão 'nota fiscal'. A nota fiscal exige a

utilização de carbono para ser emitida, solução prática que evita a duplicidade de

preenchimento, já que é preciso sempre emitir duas ou três vias. Caso o verso da

nota fiscal contenha as informações exigidas na proposta, no momento em que tais

informações entrarem em contato com o carbono, ficarão certamente manchadas. Por

isso, tais informações devem constar apenas nos cupons fiscais”.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei n°

1.083/2011 com a Emenda n° 1, a seguir redigida, ao  Substitutivo n° 1.

EMENDA N° 1 AO SUBSTITUTIVO N° 1

Suprima-se, no art. 1° do Substitutivo n° 1, a expr essão “A nota fiscal ou”.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2011.

Délio Malheiros, Presidente e relator – Liza Prado – Duarte Bechir.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 30/6/2011, a seguinte comunicação:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. Walter Martins,

ocorrido em 22/6/2011, em Belo Horizonte. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:
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de pesar pelo falecimento do Sr. Glycon Terra Pinto, ex-Deputado desta Casa, em

8/5/2011, nesta Capital (Requerimento nº 699/2011, do Deputado Carlos Henrique);

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

(Requerimento nº 705/2011, da Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com os Irmãos Rino Questa e Dino Giraldelli pelos 70 anos da

Congregação dos Pavonianos no Brasil  (Requerimento nº  781/2011,  do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva);

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 (Requerimento nº 798/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel);

de  congratulações  com  o  Pe.  José  Donizetti  Maciel  pelos  25  anos  de  sua

ordenação sacerdotal (Requerimento nº 799/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Fundação Rural Mineira - Ruralminas - pelos 45 anos de

sua criação (Requerimento nº 802/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Elmiro Alves do Nascimento, Secretário de Agricultura,

pela  realização da 51ª  Exposição Estadual  Agropecuária -  Superagro  Minas  2011

(Requerimento nº 807/2011, do Deputado Neilando Pimenta);

de  congratulações  com a  Mahle  Componentes  de  Motores  do  Brasil  Ltda.  pelo

Prêmio Exporta Sul de Minas 2011 (Requerimento nº 832/2011, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva);

de congratulações com a Comissária Exportadora e Importadora - Comexim Ltda.,

de Ouro Fino, pelo Prêmio Exporta Sul de Minas 2011 (Requerimento nº 833/2011, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  a  Linear  Equipamentos  Eletrônicos  S.A.  pelo  Prêmio

Exporta Sul de Minas 2011 (Requerimento nº 834/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva);

de congratulações com a Sra. Cecília Prado pelo Prêmio Exporta Sul de Minas 2011

(Requerimento nº 835/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);
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de pesar pelo falecimento do ex-Deputado Sebastião Mendes Barros, ocorrido em

30/5/2011,  em  Belo  Horizonte  (Requerimento  nº  839/2011,  do  Deputado  Doutor

Viana);

de congratulações com D. Frei José Belisário da Silva por sua eleição para o cargo

de Vice-Presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (Requerimento nº

876/2011, da Deputada Maria Tereza Lara);

de congratulações com a Corporação Musical União Itabiritense pelos 81 anos de

sua fundação (Requerimento nº 878/2011, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a diretoria do Sindicato Rural de Janaúba pela realização da

30ª Exposição Agropecuária Regional desse Município (Requerimento nº 913/2011,

do Deputado Luiz Henrique);

de aplauso à Associação Comercial e Empresarial de Juiz de Fora pelos 115 anos

de sua fundação (Requerimento nº 931/2011, do Deputado Bruno Siqueira);

de  congratulações  com  a  família  de  Anísio  Santiago  pela  obtenção  da  posse

definitiva da marca de cachaça Havana (Requerimento nº 943/2011, do Deputado

Celinho do Sinttrocel);

de congratulações com o Sr. Vítor Rodrigues, patriarca da família proprietária do

Restaurante Maria das Tranças, pela passagem de seus 80 anos (Requerimento nº

995/2011, da Deputada Liza Prado);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 1ª Cia. do

Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas, por sua atuação em ação que resultou

na apreensão de cerca de 40kg de maconha no Bairro Aarão Reis, em Belo Horizonte

(Requerimento nº 1.027/2011, da Comissão de Segurança Pública);

de  aplauso  aos  policiais  militares  que  atuaram  na  diligência  que  culminou  em

apreensão de dinamite e na prisão dos responsáveis pelo material, que seria utilizado

na  explosão  de  viadutos  em  Belo  Horizonte  (Requerimento  nº  1.028/2011,  da

Comissão de Segurança Pública);

de repúdio ao jornal "Estado de Minas" pela publicação, em 13/6/2011, da matéria

"4.200 pedras no caminho da Copa - retirada de imóveis para obras viárias é desafio

para  a  Prefeitura  de  BH"  (Requerimento  nº  1.066/2011,  da  Comissão de Direitos

Humanos);
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de aplauso aos policiais federais que menciona, lotados na Delegacia de Repressão

a Entorpecentes da Polícia Federal  no Aeroporto de Confins, por  sua atuação na

prisão  de  traficantes  que  portavam  mais  de  50  mil  comprimidos  de  "ecstasy"

(Requerimento nº 1.072/2011, da Comissão de Segurança Pública);

de congratulações com a Companhia de Telecomunicações do Brasil Central por

sua eficiência na implantação do “roaming” nos Municípios do Estado, especialmente

nos que participam do Programa Minas Comunica (Requerimento nº 1.075/2011, da

Comissão de Defesa do Consumidor).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 5 DE JULHO DE 2011

ATAS

ATA DA 21ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 30/6/2011

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

Carlos Henrique - Entrega de placa - Palavras do Sr. Cláudio Rodrigues - Exibição de

vídeo - Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Governador

do Estado - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Dinis Pinheiro - Antônio Genaro - Bosco - Carlos Henrique - Gilberto Abramo - Liza

Prado - 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 Antônio Genaro, 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 Rede Record de Televisão -

Record Minas pelos 20 anos de sua relevante atuação televisiva no Estado.

Composição da Mesa

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

Coelho, Governador do Estado em exercício; Cláudio Rodrigues, Diretor Executivo da

Record Minas; Deputado Federal Weliton Prado; Márcio Lacerda, Prefeito Municipal

de  Belo  Horizonte;  e  Deputado  Carlos  Henrique,  autor  do  requerimento  que  deu
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origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos Exmos. Srs. Nestor de Oliveira,

Subsecretário de Comunicação do Governo de Minas; José Carlos Machado Júnior,

Presidente da Associação dos Juízes Federais de Minas Gerais; João Carlos Amaral,

Presidente da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo - Abrajet -; Fernando

Aguiar Mendes, Diretor da Emater; e Braz Pagani, Presidente Executivo da Agência

de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais; bem como a especial presença dos

apresentadores,  dos  repórteres-âncoras  da  Record  Minas  e  de  todos  os  seus

funcionários.

Execução do Hino Nacional

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

pela Banda Bios - Bombeiro Instrumental Orquestra Show, sob a regência do 1º-Sgt.

Amauri Pereira de Paula, tendo ao saxofone o 1º-Sgt. Santana e à guitarra o 3º-Sgt.

Lázaro.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Carlos Henrique

Boa noite a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar o Exmo. Sr. Presidente da

Assembleia Legislativa, meu querido amigo Deputado Dinis Pinheiro; o nosso querido

Governador do Estado de Minas Gerais em exercício, Alberto Pinto Coelho; Cláudio

Rodrigues,  Diretor  Executivo  da  Record  Minas;  Deputado  Federal  Weliton  Prado,

guerreiro combativo  e corajoso;  Prefeito  Márcio Lacerda,  meu estimado e querido

amigo;  senhoras  e  senhores;  funcionários;  admiradores  dos  trabalhos  da  Record

Minas.

É com grande satisfação que vimos a esta Casa do povo mineiro para homenagear

a Rede Record de Televisão, em comemoração dos seus 20 anos de atuação em

nosso Estado. Quero também expressar nosso afeto e inestimável consideração a

esta grande TV de todos os mineiros. A TV Record Minas associa juventude e quase

maturidade, pois comemora os seus 20 anos - todos sabemos que a maturidade vem

após  os  21  anos  -  trazendo  inovação  tecnológica,  proximidade,  imparcialidade  e,

principalmente, liberdade de ser livre em todos os seus feitos. Apesar de ser uma TV
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jovem para os padrões das grandes emissoras nacionais,  é comprometida com a

ética, com a notícia,  com a apuração dos fatos, com a verdade, com a cultura, o

esporte, o entretenimento e o lazer de milhares de cidadãos que, por meio de sua

programação, se informam, se divertem e se emocionam. A TV Record Minas é uma

emissora própria, fundada em 12/5/91, com o então nome de TV Sociedade, afiliada

da  Rede  Record,  e  foi  comprada  pelo  Bispo  Edir  Macedo  em  1993,  vindo  ser

renomeada com o nome de TV Record Minas. No ano de 2000, inaugurou em nossa

Capital sua sede própria, com apenas um programa, “Informe MG” e, desde então,

caiu no gosto dos mineiros.  Terceira emissora a transmitir  para os mineiros o sinal

digital e antenada nos fatos e na inovação tecnológica para melhor servir, reformula

sua programação, aumentando o seu espectro de serviços para a população mineira

em matéria jornalística, cultural, de lazer e entretenimento. Ao longo dos 20 anos em

Minas,  a  TV  Record  Minas  marcou  presença,  investiu  em  contratações,

programações,  entretenimento  e  em  um  jornalismo  de  qualidade,  ousado  e

descomprometido.  Tal  como exemplo,  o programa “Balanço geral”,  “MG direto  da

redação”, “MG no ar”, “Hoje em dia”, “Caju e Totonho”, “Estação esporte fantástico”,

etc., que, com seriedade e descontração, leva notícia, cultura, esporte e lazer para

diversos  Municípios  mineiros,  o  que  equivale  a mais  de  10  milhões  de  pessoas,

naturalmente falando de Minas Gerais.

Ditas essas palavras, quero falar sobre a importância da TV e seu reflexo na vida

de  milhares  de  pessoas  que,  por  essa  mídia,  formam  suas  opiniões,  adotam

comportamentos, inspiram sonhos, encontram trabalho e vivem o dia a dia, que só é

possível  pela transmissão dos fatos e acontecimentos da atualidade.  A TV não é

arena privilegiada de imposição de agendas, mas o serviço compromissado com os

interesses do cidadão. O seu comprometimento é com a opinião do povo mineiro, da

grande massa que, muitas vezes, pouco instruída, busca na TV e nas diversas mídias

o parâmetro de conhecimento e informação para qualificar o seu entendimento sobre

diversos assuntos. Sem a TV e outras mídias, estaríamos fadados ao obscurantismo

da  ignorância  de  nós  mesmos.  Porque  não  saberíamos  do  próximo,  seja  ele

realmente próximo no sentido físico, ou metaforicamente falando. E desconhecer o

outro é tornar-se menos humano, menos civilizado, menos político. A TV, desde a
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pioneira introdução em nosso país pelo visionário Assis Chateaubriand, da década de

50 aos nossos dias,  tem contribuído positivamente para a união nacional,  para a

informação e para o que nesta Casa nos interessa: a opinião política das pessoas.

Nesse  aspecto,  não  devemos  relativizar  o  poder  da  TV  como  mídia  capaz  de

promover  indução  de  opiniões  nas  pessoas,  mas  capaz  de  fazê-las  pensar,  de

politizá-las, de aumentar a cultura, de levar a informação e de formar os gostos da

massa, quaisquer que sejam eles.

Voltando à homenageada desta noite, quero dizer que a Record Minas expressa os

nossos  mais  caros  e  tradicionais  valores,  quer  seja  pelo  jeito  singular  de  seus

apresentadores, quer seja por sua programação de alta qualidade e, acima de tudo,

por  sua  capacidade  inventiva,  tecnológica  e  profissional.  Quero  aproveitar  para

prestar minha solidariedade e meu apoio incondicional aos milhares, às centenas de

milhares  de  funcionários  e  profissionais  por  seu exemplar  trabalho,  que coloca a

Record Minas entre as mais populares e assistidas TVs de nosso Estado. Portanto,

caros amigos e amigas, é na TV que se dá publicidade aos mais relevantes fatos e

acontecimentos de nosso Estado,  de nossa Capital  e  do  Brasil,  a  publicidade no

tocante a tornar público o que está longe e escondido e é fator  primordial para a

consolidação da democracia, a qual se baseia em primeiro lugar na igualdade, ou

isonomia, como diriam os gregos antigos. De outro modo, é na participação efetiva,

na  igualdade  do  voto,  na  aquisição  do  entendimento  esclarecido,  no  controle  do

planejamento do que será discutido e feito para todos, bem como na inclusão das

pessoas, como nos ensina o teórico da democracia Robert Dahl, que a TV assume o

seu  papel  de  instrumento  de  mediação  entre  governo  e  povo.  Além  disso,  eu

acrescentaria a defesa da liberdade de expressão e da representatividade e tantas

outras  características  que poderíamos  listar,  mas me permito  reduzi-las  a apenas

essas.  Em  todas,  a  TV,  como  informadora  e  formadora  de  opinião,  tem

responsabilidade social e política. E dessa responsabilidade posso dizer que a TV

Record Minas não se tem furtado.

Por falar de democracia e TV, quero também lembrar o papel primordial da TV na

reconstrução da democracia, na vigilância do governo, pois, ao tornar possível levar

aos milhares de lares de todas as Minas Gerais, do Norte ao Sul e do Leste ao Oeste,
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a informação, o lazer e entretenimento, a TV Record Minas agrega valores e nos

permite, como representantes do povo de Minas, fazer com que os destinatários das

leis e normas de toda ordem que produzimos nesta Casa tenham a participação das

pessoas.  Sem  essa  informação  e  vigilância  asseguradas  pela  liberdade  de

expressão,  não  seria  possível  sequer  que  os  cidadãos  tomassem  conhecimento

dessas leis que, em ultima instância, trazem conseqüências reais para todos. É nessa

produção e divulgação da informação sobre os fatos e acontecimentos que o cidadão

poderá aprovar ou rejeitar, conforme os seus valores, aquilo que a TV leva para o seu

conhecimento. Deste modo, asseguramos, como disse anteriormente, a publicidade

de nossos atos e, aí sim, transformamos os interesses de cada um de nós em algo

politicamente organizado, capaz de mobilizar as pessoas para a participação, quer

seja na política, quer seja na vida social e coletiva de nosso Estado, pela agregação

das  preferências.  Não devemos  culpar  os  fracassos  ou  sucessos  de  alguns  pelo

poder  da  TV  ou  das  mídias,  mas  devemos,  sim,  reconhecer  a  competência,  a

coragem  e  a  determinação  para  se  fazer  cumprir  o  planejamento  embasado  na

informação daquilo que cada um de nós temos em mente para as nossas vidas. Em

uma sociedade cada vez mais informada, é preciso que cada um assuma as suas

responsabilidades  próprias,  pois  em  uma  sociedade  política  todos  somos

responsáveis por nossos atos.

Para finalizar, posso dizer que é com muito orgulho que prestamos neste dia esta

homenagem aos 20 anos de Record Minas e queremos dar os nossos parabéns e

integral apoio a essa grande emissora dos mineiros por relevantes serviços prestados

ao nosso Estado. Continue trilhando, Rede Record, o caminho do sucesso, quiçá o

caminho  da  liderança,  que,  de  forma  tão  obstinada,  tão  competente  e  tão

compromissada, vem, ao longo dos anos, firmando muito nessa visão. E certamente,

num breve espaço de tempo, cada um de nós estará vivenciando esse objetivo como

realidade na vida  dos  profissionais,  que fazem da Rede Record  uma grande TV.

Estou  neste  Estado  há  aproximadamente  20  anos,  e  fui  um  dos  que  têm

acompanhado o crescimento da Rede Record. Aqui está uma das funcionárias mais

antigas da casa, a Cátia. Alguém disse que devem puxar o saco dela, porque passam

diretores, ficam diretores, e ela continua. Não é isso, Eduardo Costa? Foi você quem
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disse isso. Ela também presenciou e vivenciou o crescimento da Rede Record, em

nome dos seus funcionários. A emissora iniciou seus trabalhos na Rua Rio Grande do

Norte, praticamente no fundo de uma galeria, e hoje se encontra num prédio. Ainda

não é um prédio da imponência e importância da Rede Record. Naturalmente todos

os mineiros desejamos e queremos a continuidade desse crescimento. Num breve

espaço de tempo,  veremos as instalações da Rede Record na sua amplitude,  na

continuidade  das  contratações  dos  diversos  profissionais  da  área  de  mídia.  E

veremos, sem dúvida alguma, outras homenagens se fazendo merecidas nesta Casa

Legislativa. Parabenizo os diretores da Rede Record Minas, os seus funcionários, os

seus admiradores e os telespectadores,  que têm auxiliado e ajudado a consolidar

uma das lideranças da Rede Record no Estado de Minas Gerais. Muito obrigado a

todos.

Entrega de Placa

O locutor - Neste instante, o Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia

Legislativa,  fará  entrega  ao  Sr.  Cláudio  Rodrigues,  Diretor  Executivo  da  Record

Minas, de placa alusiva a esta homenagem. A placa a ser entregue traz os seguintes

dizeres: “A Rede Record Minas, presente há 20 anos no cenário televisivo mineiro,

vem fortalecendo, ao longo de sua existência, o papel de emissora à frente de seu

tempo, empenhada em levar  informação, serviços e entretenimento a seu público,

que cresce cada vez mais. Com uma equipe de profissionais de talento e renome,

altamente qualificados, desenvolve uma programação especialmente voltada para o

dia a dia do Estado, valorizando as peculiaridades do povo mineiro. É com satisfação

que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais se congratula com a Rede

Record Minas por seu destaque e por seu relevante desempenho como veículo de

comunicação”.

O Sr.  Presidente - Convido o querido amigo Deputado Carlos Henrique para me

acompanhar neste momento tão especial e aproveito a oportunidade para convidar

também o nosso querido Governador em exercício Alberto Pinto Coelho.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Cláudio Rodrigues

Boa noite a todos. Primeiro, gostaria de registrar as presenças do nosso ilustríssimo



293
____________________________________________________________________________

Governador  em  exercício  Alberto  Pinto  Coelho,  representando  o  Governador

Anastasia; do nosso Prefeito Márcio Lacerda, que muito nos honrou com o convite

que nos fez hoje pela manhã para participar de um fórum, que será de grande valia

para Belo  Horizonte e para  as  cidades  do entorno;  do Deputado Federal  Weliton

Prado; do Deputado Dinis Pinheiro, Presidente desta Casa; e do Deputado Carlos

Henrique, autor do requerimento. Cumprimento todos os outros Deputados presentes,

demais autoridades e, em especial, os funcionários e colaboradores dessa emissora

que tanto tem representado para o nosso país, especialmente para Minas Gerais.

É com imenso prazer que a Record Minas recebe essa homenagem prestada pela

Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ações como essa nos fazem perceber que o

trabalho e o esforço da Record e dos seus colaboradores em busca da qualidade e

satisfação  dos  mineiros  têm  dado  certo.  O  reconhecimento  desse  empenho  em

divulgar e promover a cultura do Estado é um grande presente para toda a equipe da

Record Minas. Nossa história em Minas Gerais começou no dia 12/5/91, quando foi

fundada a TV Sociedade, afiliada à Rede Record. Vejo esta homenagem como um

reconhecimento de  Minas Gerais  e do seu povo.  Hoje  a Record  tem o  DNA dos

mineiros.  Ao  longo  da  sua  história  nesse  lugar,  há  20  anos,  passou  por  muitas

dificuldades  e  lutas,  mas  provou  e  tem  provado  para  o  que  veio.  Ela  veio  para

divulgar o Estado, para mostrar as suas belezas e riquezas, para lutar também pelas

suas causas, para promover o seu crescimento e o seu desenvolvimento e para fazer

o mais importante de tudo: agradar o seu povo. Com a visão ousada de ser uma TV

de todos os brasileiros, buscando a liderança, a Record passou a perceber que o

regionalismo e a valorização dos assuntos do Estado eram de extrema importância

para chegar mais rapidamente à liderança. Foi isso o que fizemos aqui. Cada vez

mais, abrimos espaços em nossa programação para divulgar Minas não só para os

mineiros, mas também para o restante do Brasil e do mundo.

Considerando o regionalismo,  realizamos investimentos maciços,  que refletem a

preocupação  da  Record  Minas  em  oferecer  sempre  uma  programação  local  de

qualidade.  Investimos  na  contratação  de  bons  profissionais,  sempre  dando

preferência à prata da casa, a mineiros; no desenvolvimento de atrações específicas

para  os  mineiros  e  na  formação de uma equipe  de  jornalismo capacitada e  ágil,
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visando sempre ao bem-estar do nosso povo. Faço questão de frisar: nosso povo,

porque o que Minas tem de melhor é o seu povo. Em muitos casos, somos o elo entre

a população e os poderes competentes, com o intuito de solucionar os problemas

sociais e também de dar projeção às coisas de Minas para o resto do Brasil. Aliás,

hoje  temos  programas  como  o  “MG  no  Ar”,  apresentado  por  Eduardo  Costa,  o

“Balanço Geral”, apresentado por Mauro Tramonte, que têm sido transmitidos ao vivo,

e  outros,  simultaneamente,  para  a  Europa  e  os  Estados  Unidos.  Isso  muito  nos

orgulha porque podemos mostrar a cultura, a força e o poder de Minas não só para

Minas e para o Brasil, mas também para o mundo. Com isso, quebramos diferenças

e, graças a Deus, caímos na graça dos mineiros.

Hoje temos um grande crescimento em audiência, e o nosso sinal já está em mais

de 582 cidades, atingindo mais de 18 milhões de telespectadores em Minas. Vamos

continuar  crescendo,  expandindo-nos  e  investindo  nesse  grandioso,  próspero  e

maravilhoso Estado.

Consolidamos  a  vice-liderança e,  quem  diria,  alguns  de  nossos  programas  têm

ficado em primeiro lugar.  Isso é muito bom, pois monopólio não é agradável  para

ninguém.  Hoje  ouvi  uma  expressão  muito  bonita:  “democracia  radical”.  Não  foi,

Prefeito Márcio Lacerda? Então, quando quebramos monopólio, a população é quem

ganha, assim como todos os poderes, econômicos, políticos, sociais, principalmente o

telespectador, porque se apresenta uma programação de melhor qualidade. Assim,

temos  uma  opção  a  mais  para  que  todos  esses  segmentos  possam  fazer  suas

escolhas. E a Record veio para democratizar a informação e a programação e fazer

com que a liderança seja alcançada para que tenhamos como objetivo principal o

desenvolvimento do Estado, do País, do local de onde a Record está irradiando o seu

sinal. Há 20 anos, quando a Record começou, isso era uma utopia, uma loucura.

Mesmo próximos do quarto lugar e não do primeiro, o nosso jeito ousado de ser e de

fazer televisão, o acionista e toda a sua equipe de Diretores ousaram e disseram que

seríamos uma das maiores redes de televisão não só do Brasil, mas do mundo. E o

regionalismo está-nos levando a chegar a esses patamares. Quando priorizamos o

que está sendo bom na localidade,  passamos a ganhar a simpatia da população.

Graças a Deus conquistamos a simpatia do povo mineiro.
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Em nosso 20º aniversário e diante dessa belíssima homenagem, nós da Record

Minas  podemos  apenas  afirmar  que  esperamos  crescer  mais  a  cada  dia,  que

esperamos que cada vez mais pessoas abram as portas de suas casas para nós.

Assim, poderemos contribuir com informação e entretenimento de qualidade. Este é o

nosso objetivo: levar aos telespectadores mineiros o que eles desejam e esperam

assistir.

Estamos  muito  honrados  e  lisonjeados  com  a  homenagem  que  a  Assembleia,

representante  do  povo  de  Minas,  faz  à  nossa  emissora.  Isso  faz  com  que  nos

dediquemos  e  com  que,  cada  vez  mais,  o  Estado  se  desenvolva  e  cresça.

Trabalharemos com mais afinco para a Record contribuir com esse desenvolvimento

e, principalmente, para ajudar a população, esse povo tão querido, tão acolhedor e

também desconfiado, mas que, quando conhece, abraça, e o abraço é muito sincero,

afável e amigo. Muito obrigado ao Estado de Minas por esta homenagem à nossa

emissora e a todo o povo mineiro. Parabéns, mais uma vez.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Apresentação Musical

O locutor  -  Convidamos a todos  a ouvir  a  Banda Bios -  Bombeiro Instrumental

Orquestra  Show,  que,  sob  a  regência  do  1º-Sargento  Amauri  Pereira  de  Paula,

apresentará  as  seguintes  canções:  “Theme from Peter  Gunn”,  de  Henry  Mancini,

“Careless Whisper”, de George Michael, e “Chips in Salsa”, de Gerald Albright.

- Procede-se à apresentação musical.

O  locutor  -  Em  nome  do  Deputado  Dinis  Pinheiro,  Presidente  da  Assembleia

Legislativa, agradecemos a mais essa brilhante apresentação da Bios, que, assim

como a  Rede Record,  é  certeza  de sucesso.  A orquestra  Bios  representa,  nesta

oportunidade, a corporação dos Bombeiros de Minas Gerais, que neste ano completa

100 anos de relevantes serviços prestados ao povo mineiro.

Palavras do Sr. Presidente

Excelentíssimo Sr.  Alberto Pinto Coelho, Governador do Estado de Minas Gerais

em exercício; Sr. Cláudio Rodrigues, Diretor Executivo da Record Minas; Exmo. Sr.
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Deputado  Federal  Weliton  Prado;  Exmo.  Sr.  Márcio  Lacerda,  Prefeito  de  Belo

Horizonte; Exmo. Sr. Deputado Carlos Henrique, dileto amigo e autor do requerimento

que  deu  origem  a  esta  homenagem;  Deputada  Liza  Prado;  Deputado  Bosco  e

Deputado Bispo Gilberto, fraterno amigo; aproveito a oportunidade para cumprimentar

a Sra. Regina Lacerda, esposa do Prefeito de Belo Horizonte e peço licença para, em

nome dos valorosos profissionais da imprensa Carlos Viana e Eduardo Costa, saudar

todos desse setor fundamental  para o pleno exercício da democracia. Aproveito a

oportunidade, procurando ser um bom aluno, para saudar a Sra. Cátia, funcionária de

anos e anos que tem uma folha indelével de serviços prestados à Record e ao nosso

querido Estado de Minas Gerais.

Senhoras e senhores,  é com alegria imensa que comemoramos os 20 anos da

Rede Record Minas, presente na vida cotidiana dos mineiros, com uma programação

de qualidade e vivamente interessada em difundir os acontecimentos e a cultura do

Estado.

Ao longo dessas duas décadas, vem a emissora contribuindo enormemente para o

processo de democratização da informação e do entretenimento, cobrindo quase 600

Municípios e atingindo um público de 18 milhões de pessoas.

Como veículo de comunicação, João Carlos, a televisão já é parte da vida de todos

nós, fato que remonta às suas origens, nos anos 1930. Foi assim que a BBC, ainda

em  1939,  transmitiu  a  coroação  do  Rei  Jorge  VI  para  50  mil  telespectadores

pioneiros, deixando os estúdios e buscando a emoção que palpitava nas ruas. É essa

mesma emoção, querido Secretário Nestor, que transborda dos estádios e chega às

nossas casas em eventos como os Jogos Pan-Americanos e as Olimpíadas, unindo

corações e olhares simultaneamente pelo mundo, eventos que a Record trará, neste

ano e no próximo, para todos nós.

A grande aldeia global  já era definida pelos teóricos da comunicação social nos

anos 1960, quando, via satélite, a televisão passou a unir os mais distantes pontos do

planeta,  influindo,  cada vez mais,  nas  ideias  e  no  comportamento  de  milhões  de

pessoas. Imagens do conflito no Vietnã, o primeiro a receber cobertura via satélite,

mudaram, decisivamente, a opinião da população americana sobre a guerra. Graças

à televisão, Deputado Bispo Gilberto, o mundo pôde assistir,  em julho de 1969, à
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apoteótica  chegada do homem à lua,  talvez o maior  feito  do século passado.  Ao

adquirir, pela resposta da audiência, a admiração do povo mineiro, a Record tem-se

mostrado uma empresa de fortes laços com nosso Estado.  Para isso,  não mediu

esforços para contratar profissionais locais, investindo no talento de nossa gente, com

ênfase no jornalismo, no esporte e no entretenimento. É, desde o ano passado, a

maior  produtora  de  programas  gerados  localmente,  usando  a  mais  atualizada

tecnologia,  proporcionando  um  permanente  diálogo  com  o  País  e  o  mundo.  O

sotaque mineiro vem sendo então colocado em relevo diante de outras linguagens

que  expressam  a  contemporaneidade  internacional.  Vem  a  rede,  no  momento,

mostrando-se um grande laboratório na construção de carreiras técnicas e artísticas,

ao mesmo tempo em que impulsiona nosso mercado publicitário.

Aos diretores e funcionários da Record Minas e, em especial, ao nosso querido,

dinâmico e arrojado Cláudio Rodrigues, que, ao longo desses 20 anos, contribuíram

com  a  consolidação  da  emissora,  os  nossos  reconhecidos  cumprimentos.  Esta

Assembleia,  a  Assembleia  de  Minas,  a  Casa  do  povo,  querido  Deputado  Carlos

Henrique, une-se, portanto, a todos, ao nosso povo, à nossa gente, aos mineiros e

mineiras que representa, para parabenizar a Rede Record Minas por seu estímulo à

criação, à produção e à exibição dos bens culturais locais.  Vá em frente,  querida

Rede Record. Muito obrigado.

Palavras do Governador do Estado

Caríssimo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, meu

dileto amigo Deputado Dinis  Pinheiro;  caríssimo Deputado Federal  Weliton Prado;

caríssimo Márcio Lacerda, Prefeito da nossa Capital; Sr. Cláudio Rodrigues, Diretor

Executivo da Record Minas, em cuja pessoa estendo os meus cumprimentos à familia

Record;  nobre  Deputado  Carlos  Henrique  Alves  da  Silva,  autor  do  importante

requerimento  aprovado  pelo  Parlamento  mineiro;  Srs.  Deputados  presentes  -

Deputados Gilberto Abramo, Bosco e Liza Prado. Sr. Subsecretário de Comunicação

do  governo  de  Minas  Gerais,  Nestor  de  Oliveira,  companheiro  de  governo;  Sr.

Fernando  Magalhães,  Presidente  da  Emater;  Sr.  José  Carlos  Machado  Júnior,

Presidente da Associação dos Juízes Federais de Minas Gerais; demais autoridades;

profissionais da imprensa; minhas senhoras e meus senhores. Em nome do governo
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do Estado de Minas Gerais, tenho a satisfação de associar-me à homenagem que a

Assembleia Legislativa presta nesta solenidade à Rede Record Minas no transcurso

de 20 anos de atividades em nosso Estado. Quero dizer ao caro Diretor Executivo da

Record Minas, prezado Cláudio Rodrigues, e em sua pessoa transmito a expressão

de nosso reconhecimento a todos os integrantes da emissora em nosso Estado, das

equipes  de  redação  às  áreas  técnicas,  dos  serviços  administrativos  ao  corpo

operacional, que a marca Record constitui um patrimônio imaterial do povo brasileiro.

Desde aquela  noite  da sua transmissão pioneira em 27/9/53,  há  quase 60 anos,

portanto, impulsionada pelo gênio fundador de Paulo Machado de Carvalho, a Record

levou ao ar programas que marcaram época na história da televisão no Brasil. Os

festivais  da  música  popular  brasileira;  o  Fino  da  Bossa,  com  Elis  Regina  e  Jair

Rodrigues; a Jovem Guarda, com Roberto Carlos; a Família Trapo, com Jô Soares e

Ronald  Golias;  novelas  como  As  Pupilas  do  Senhor  Reitor  e  Os  Deuses  Estão

Mortos, de Lauro César Muniz, são ícones que permanecerão para sempre presentes

na memória da televisão brasileira. A realidade de hoje, sobretudo a partir da década

de 1990, quando a Record passou a novo controle acionário, dá continuidade aos

chamados anos dourados, com a projeção da emissora em todo o território brasileiro

e  em mais  150  países,  através  da  Record  Internacional,  com sinal  recebido  nos

Estados Unidos, Canadá, Europa e em todo o continente africano, alcançando ainda

a  Ásia.  Sobretudo a  partir  de  2010,  com  integral  e  irrestrito  apoio  do  Presidente

nacional da Record, o Dr. Alexandre Raposo, mentor primordial da Record Novelas e

da  Record  News,  a  emissora  vem  assumindo  um  novo  e  destacado  espaço

informativo e cultural em Minas Gerais.

Assim, ao completar seu 20º aniversário no Estado, a Record alcança um público

de  18  milhões  de  telespectadores,  como já  foi  afirmado,  levando notícia,  cultura,

esporte  e  lazer  para  600  Municípios  mineiros.  Acompanhando  esta  escalada

ascensional  da  Rede  Record  em  Minas,  permitam-me  aqui  recordar  algumas

presenças marcantes que fazem parte dessa história,  como a  do primeiro Diretor

Regional,  Manoel  Ramos,  no  início  dos  anos  90,  tão  logo  o  Bispo  Edir  Macedo

assumiu a direção da cabeça de rede em São Paulo, assumindo ao mesmo tempo o

controle das filiadas de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Brasília e Pernambuco. E logo
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foi adquirida por Manoel a sede própria da emissora em nossa Capital, no coração do

Bairro  Floresta,  em  prédio  que  foi  totalmente  projetado  para  acolher  a  operação

televisiva. Recordo-me do trabalho do seu gerente técnico para implantar as novas

tecnologias da rede, o caro Wárxio Silva, que todos nós conhecemos por Quinzinho,

lançando  os  novos  transmissores  da  emissora.  O  trabalho  jornalístico  então

comandado pela  Alexânia  Goulart,  a  profissionalização das equipes,  a  criação do

departamento  de programação,  com ênfase no jornalismo,  e  do departamento de

“marketing” e pesquisa. E o caro Diretor Comercial Wagner Espanha bem se recorda

das lutas, das aflições e dos desafios vencidos pelo seu antecessor Arnaldo Valle na

abertura de novos espaços mercadológicos para o crescimento empresarial da Rede

Record em Minas. Quando a emissora assume a liderança na grade de programação

local,  ancorada no carro-chefe do “Balanço Geral”,  contando com profissionais da

mais alta qualificação no mercado mineiro, como foi aqui destacado pelo Presidente

Deputado Dinis Pinheiro, quis aqui fazer essa união dos tempos, sinal e compromisso

de que o futuro sempre herdará do passado as maiores lições e as melhores bênçãos

na trajetória da Record Minas. Encerro evocando um dos lemas da Record, além do

“TV  Primeira”,  que  sempre  me  tocou  de  modo  muito  particular  e  que  foi  ao  ar

especialmente de 2003 a 2007: “Paz é a gente que faz”. Paz, felicidade e sucesso: é

o que desejo para todos. 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 especial de segunda-feira, dia 4 de julho, às 20

horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
Data: 6/5/2011

Início: 9 horas Término: 14h55min

Comissão: Segurança Pública (5ª Reunião Extraordinária)

Local: Câmara Municipal de Passos

Tema: criminalidade violenta, homicídios e tráfico de drogas
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Finalidade: debater a segurança pública na região

Origem: requerimento do Deputado Cássio Soares

Participantes da Mesa Órgão ou entidade

Deputado João Leite ALMG,  Presidente  da  Comissão  de

Segurança Pública

Deputado Cássio Soares ALMG,  membro  da  Comissão  de

Segurança Pública

Deputado Sargento Rodrigues ALMG,  membro  da  Comissão  de

Segurança Pública

Deputado Antônio Carlos Arantes ALMG,  Presidente  da  Comissão  de

Política Agropecuária e Agroindustrial

José Hernane Silveira Prefeito Municipal de Passos

Vereadora  Cenira  de  Fátima  Gomes

Macedo

Presidente  da  Câmara  Municipal  de

Passos

Luiz Carlos Cardoso Negrão Juiz da 2ª Vara Criminal e da Infância e

da Juventude da Comarca de Passos

Arsênio Pinto Neto Juiz da 1ª Vara de Execuções Criminais

e Precatórias da Comarca de Passos

Paulo Frank Pinto Junior Promotor  de  Justiça  da  Comarca  de

Passos

Alexandre Martins da Costa Diretor  de  Articulação  de  Atendimento

Jurídico da Secretaria de Defesa Social

–  Seds  –,  representando  o  Secretário

de Defesa Social

Cel. José Dimas da Silva Fonseca Comandante  da  18ª  Região  Integrada

de Segurança Pública, representando o
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Comandante-Geral da Polícia Militar

Antônio Carlos Corrêa de Farias Chefe  da  18ª  Região  Integrada  de

Segurança  Pública,  representando  o

Chefe da Polícia Civil

Cap. Geraldo Coelho Comandante  da  2ª  Companhia  de

Passos

Paulo Vaz Alkmin Ouvidor de Polícia do Estado

Renato Andrade Subsecretário  de  Estado  de  Política

Urbana

Frederico Ozanam de Souza Presidente do Consep de Passos

Sinopse:

O Deputado João Leite declarou aberta a reunião, compôs a Mesa e passou a

palavra aos oradores. Quanto à sistemática dos trabalhos, a Presidência adotou o

método de conceder a palavra a uma autoridade que se encontrava na Mesa e,

intercaladamente, aos que foram participar da audiência na plateia e desejaram se

pronunciar.  Registre-se  que  a  reunião  foi  acompanhada  por  cerca  de  440

participantes.

O primeiro orador foi o Deputado Cássio Soares, autor do requerimento que deu

origem à audiência. Em sua fala, o Deputado justificou a realização da reunião em

Passos tendo por  base a  onda de violência  que atingiu  a  cidade em 2011.  De

acordo com ele, o Município registrou, nos quatro primeiros meses do ano, quase o

mesmo número de homicídios de todo o ano de 2010. Frisou também a existência

de problemas de segurança pública em outros Municípios da região. O Deputado

Cássio Soares informou que, após reunir-se com diversas autoridades do sistema

de defesa social e conversar com o Chefe do Executivo, tinha a anunciar que o

Governador Antônio Anastasia autorizara as seguintes providências: a realização de

um novo concurso público para a seleção de 144 Delegados e 205 Escrivães na

Polícia Civil; a liberação de 15 novas viaturas para o 12º Batalhão da Polícia Militar
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de Passos em junho; envio de 40 novos policiais militares para atender as cidades

da região; e a implementação do sistema de integração da gestão de segurança

pública (Igesp).

A Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Passos,  Vereadora  Cenira  de  Fátima

Gomes  Macedo,  lembrou  que  o  Poder  Legislativo  municipal  promoveu  uma

audiência pública na cidade, que  deu origem a uma carta de intenções visando a

reduzir  a  violência.  Segundo  ela,  resultados  já  foram  alcançados,  tais  como a

abertura de novas vagas para menores; casas de triagem para usuários de álcool e

drogas;  limpeza de terrenos baldios; e envio de documento para o Governador,

solicitando  melhores  condições  de  trabalho  para  policiais  civis  e  melhoria  na

iluminação pública. 

Em seguida, pronunciou-se o Juiz da Comarca de Passos, Arsênio Pinto Neto,

que  concordou com a  necessidade  de  a  segurança pública  na  cidade merecer

atenção. Para o magistrado, apesar de a violência estar crescendo em todo o País,

os índices de criminalidade na região aumentaram em consequência do tráfico de

drogas, responsável ,segundo ele, por 80% das prisões na comarca.

Com a palavra, o Presidente do Consep de Passos, Frederico Ozanan de Souza,

reiterou a grande mobilização da sociedade passense em busca de tranquilidade e

entregou aos membros da Comissão um documento de reivindicações assinado por

12 mil  cidadãos, pedindo uma solução para a questão da segurança pública na

região. Segundo ele, a violência é fruto da pobreza, da miséria e de um sistema

prisional que não dá uma segunda chance aos infratores. Para ele, as polícias são

mal equipadas e estruturadas,  sem condições para cumprir  com eficiência suas

funções.  Ainda  segundo  o  Presidente  do  Consep,  “as  prisões  devem  ser

reformuladas com a criação de oficinas de trabalho para que a laborterapia possa

ser  aplicada  de  fato,  dando  oportunidade  para  que  os  condenados  possam

efetivamente ser recuperados para a vida em sociedade”.

O Juiz da  Infância e  da  Juventude de Passos,  Luiz Carlos  Cardoso Negrão,

cobrou das autoridades mais vagas para a internação de menores infratores. Ainda

segundo  ele,  é  preciso  que  sejam  criadas  políticas  públicas  de  prevenção  da
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criminalidade, com programas de incentivo a crianças e adolescentes. Disse ainda

que as polícias precisam ser mais bem equipadas e devem ser instaladas novas

varas  de  execução  criminal  para  desobstruir  o  excesso  de  trabalho  do  Poder

Judiciário local.

A Sra. Cleonice Mendonça salientou a necessidade de as escolas do século XXI

se  prepararem  para  os  desafios  do  tempo  atual,  que incluem  a  elaboração  de

projetos para lidar com a situação do estudante autor de ato infracional. O Promotor

de  Justiça  da  Comarca  de  Passos,  Paulo  Frank  Pinto  Júnior,  em  sua  fala,

comemorou o fato de, na atualidade, haver  interlocução entre os órgãos ligados à

segurança  pública,  o  que,  para  ele,  contribuirá  para  reduzir  os  índices  de

criminalidade em Passos. 

A Defensora  Pública  Ana  Paula  Lopes  de  Freitas   ressaltou  que  é  preciso

aprender a respeitar o direito de defesa dos encarcerados. Segundo ela, em Passos

a principal causa de prisões é o tráfico de drogas. Em relação à Defensoria Pública,

ressaltou  que  60%  das  comarcas  do  Estado  estão  desprovidas  de  Defensores

Públicos, e o Estado gasta muitos recursos com advogados dativos. 

A seguir, o Presidente concedeu a palavra ao estudante Luiz Henrique Goulart

Bernardes,  aluno  do Colégio  Del  Rey.  O adolescente  perguntou às  autoridades

policiais  presentes na  Mesa  “o  que a comunidade pode fazer  para  auxiliar  os

policiais, tanto militares quanto civis, na redução das atividades criminais em nosso

Município?”

O Chefe 18a Região da Polícia Civil, Delegado Antônio Carlos Corrêa de Farias,

disse  que  a  comunidade  de  Passos  auxilia  a  polícia  permanentemente,  pois  é

presente e participativa, e que esse é o caminho para a redução da criminalidade

na região. 

Já o Comandante da 18a Região da Polícia Militar,  Cel.  José Dimas da Silva

Fonseca,  sugeriu  que  a  população  participe  do  Consep  municipal.  Ele  também

destacou que a sociedade vive uma crise no núcleo da família, a qual não forma as

crianças e os adolescentes. Disse que poderá ser criada uma companhia de ensino

e  treinamento  de  policiais  em  Passos,  mas  que  as  iniciativas  ainda  não  são
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suficientes  para  combater  a  violência  em  sua  totalidade.  Ainda  respondendo  a

pergunta do estudante,  o policial  militar  disse que a comunidade pode ajudar  a

polícia obedecendo às leis, pois há uma crise de valores na sociedade brasileira.

O Padre Clóvis Nery, da Paróquia da Penha, em Passos, destacou o trabalho

das entidades religiosas em prol da segurança pública. Disse que elas, próximas do

povo, acompanham o sofrimento das famílias devido à violência. 

O  Ouvidor  de  Polícia  do  Estado,  Paulo  Vaz  Alkmim,  explicou  as  atribuições

funcionais de seu cargo e enfatizou seu caráter técnico. Disse que a Ouvidoria de

Polícia  é  um  órgão  do  Estado,  não  de  governo.  O  Ouvidor  é  independente,

autônomo e  com  mandato.  Ele  é  escolhido  pelo  Conselho  Estadual  de  Defesa

Social, órgão máximo de assessoramento ao Governador do Estado, em que estão

presentes os comandantes das corporações, o chefe do Ministério Público, o chefe

da Defensoria Pública e também representantes da população. Salientou em sua

fala que a sociedade pode e deve participar  por meio do envio de denúncias e

sugestões: “recebemos denúncias, manifestações, reclamações e também elogios

por  meio  da  internet,  de  cartas,  de  telefonemas  e  pessoalmente”.  O  Ouvidor

explicou a dinâmica de trabalho da Ouvidoria e anunciou  que Passos  está nos

planos do órgão para a instalação de uma Ouvidoria itinerante, oportunidade em

que um escritório do órgão se instalaria transitoriamente no Município. 

Em seguida, Roberto Guelere, cidadão de Nova Resende, fez uso da palavra

para denunciar o déficit  de policiais civis  e militares em algumas localidades da

região, que têm assistido ao aumento de criminalidade devido ao abandono. Citou o

exemplo do Distrito de Petúnia, em Nova Resende, com 2.500 habitantes, onde

ocorreram  três  assaltos  com  emprego  de  violência  apenas  no  último  mês.

Reclamou também que em seu Município, Nova Resende, com 15 mil habitantes, o

Delegado atende uma única vez por semana, à tarde, e que o Promotor de Justiça

também  só pode se  deslocar  de  Passos  uma vez  por  semana  para  atender  a

cidade. Benedito Donizete da Silva, Presidente do Lar São Vicente de Paulo, do

Distrito do Divino Espírito Santo, Município de Alterosa, concordou com a denúncia

de falta de policiais na região. 
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O Subsecretário  de Estado de Política Urbana,  Renato Andrade, disse que a

violência deve ser combatida com a criação de oportunidades para os jovens e para

suas famílias e defendeu que a hora é de união da comunidade, para que sejam

alcançados resultados. 

A Sra. Maria Soares destacou que a união dos governos municipais, estadual e

federal resolveria o problema da polícia e da segurança pública.

Para o Deputado Sargento Rodrigues, o Ministério Público e o Poder Judiciário

têm que participar dos esforços de combate à criminalidade para que haja melhores

resultados. Citou o exemplo da dependência das polícias de autorizações judiciais

para  sua  atuação,  tais  como  para  busca  e  apreensão.  Ainda  segundo  o

parlamentar, a interlocução entre órgãos da segurança pública e a comunidade é

fundamental.  Nesse  sentido,  o  Deputado  elogiou  a  condução  dos  trabalhos  na

audiência pública, na qual foi dada a palavra a muitas pessoas. Para ele, ouvindo a

população é que se tem a noção exata do que é preciso ser feito.  Também de

acordo com o Deputado Sargento Rodrigues, a população deve apoiar as polícias

para que a resposta seja mais eficiente. O parlamentar destacou ainda que a família

e a escola precisam acompanhar  mais  atentamente a formação das  crianças  e

adolescentes, que podem se tornar os infratores do futuro.

O Padre Dirceu Soares Alves fez uso da palavra para conclamar a todos a apoiar

as famílias a enfrentar o problema das drogas.

O Deputado Antônio Carlos Arantes questionou por que Passos está em uma

situação  muito  diferente  da  de  outra  cidade  de  médio  porte  da  região,  São

Sebastião do Paraíso. Disse, a título de exemplo, que São Sebastião do Paraíso,

segundo a imprensa local, já contabiliza 22 meses sem nenhum assassinato. Para

ele, um dos motivos do sucesso da política de segurança naquele Município é a

interlocução e a união entre os órgãos de segurança pública e a sociedade. Para

ele,  as  polícias  estão  sendo reestruturadas,  mas  ainda  há  muito  a  ser  feito,  e

concluiu:  "É  inadmissível  que  Passos  seja  uma das  cidades  mais  violentas  do

Estado".

Alexandre  Martins  da  Costa,  representando  o  Secretário  de  Defesa  Social,
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destacou que o Governador prioriza a questão da segurança pública e que, no caso

do  sistema  prisional,  foca  as  políticas  de  ressocialização  do  encarcerado,

preparando seu retorno ao convívio social. Segundo ele, o Estado se preocupa com

o atendimento e zela pelo direito do preso.

O Prefeito Ismael Cândido, de Ibiraci, disse que os Municípios são os maiores

interessados  na  redução  da  criminalidade,  tanto  que  sua  cidade,  com  12  mil

habitantes,  contribuiu  com  cerca  de  R$100.000,00  para  o  funcionamento  das

Polícias Militar e Civil em 2010. Disse também que quando as pessoas ligam para a

polícia  para  esta  atender  a  uma  ocorrência,  e  esta  não  atende,  a  segunda

alternativa para atendimento “é o celular do Prefeito”. Outros Prefeitos presentes na

reunião,  como  Paulo  Geraldo  Honório  Pereira,  do  Município  de  São  Pedro  da

União, fizeram coro com essas colocações. 

O  Delegado  Marco  Antônio  de  Paula  Assis,  do  Sindicato  dos  Delegados  de

Polícia, pediu a palavra para denunciar as deficiências estruturais da Polícia Civil,

tais como a falta de servidores, desde Delegados até funcionários administrativos. 

Ao final da reunião, os Deputados indagaram às autoridades policiais quanto ao

ritmo  das  investigações  e  sobre  o  que  estava  sendo  feito  para  reduzir  a

criminalidade em Passos. O Delegado Antônio Farias  disse que prosseguem as

investigações sobre a autoria dos recentes homicídios em Passos, mas adiantou

que a maior parte dos crimes se relaciona ao tráfico de drogas. O Delegado Rodrigo

Storino complementou dizendo que a maior parte das drogas comercializadas em

Passos vem do Paraguai, entra por São Paulo, Ribeirão Preto, depois segue a rota.

A Polícia  Militar  informou  que  está  investindo  em  ações  conjuntas  e  em  maior

aproximação com a comunidade, de modo a aumentar a prevenção a delitos na

cidade.

Encaminhamentos:

Como resultado desta audiência foram aprovados os seguintes requerimentos,

em que se solicita:

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

designar um Promotor de Justiça para a Comarca de Nova Resende;
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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 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

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 desta reunião e pedido de providências para implantar medidas de

prevenção social à criminalidade no Município.

Link para resultado:

http://www.almg.gov.br/RComissao/Resultado/Resultado06052011.asp#Reuniao1

Link para notícias:

http://www.almg.gov.br/not/bancodenoticias/not_838854.asp

Sala das Comissões, 7 de junho de 2011.

João Leite, Presidente – Cássio Soares – Maria Tereza Lara.

RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Data:  9/5/2011

Início:  9h30min Término:

Comissão: Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo. 

Local: Centro Técnico Cultural da Universidade Federal de Itajubá – Itajubá.
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Tema: Circuitos turísticos, Sul de Minas, turismo, regionalização, ICMS Turístico.

Link para o projeto de lei: 

Finalidade: Discutir a pauta de prioridades para o desenvolvimento do turismo na

região Sul do Estado.

Origem: Requerimento do Deputado Ulysses Gomes.

Participantes Órgão, entidade ou cargo

Deputado Dalmo Ribeiro Silva ALMG

Deputado Ulysses Gomes ALMG

Deputado Pompílio Canavez ALMG

Sra. Jussara Maria Rocha Secretaria de Turismo

Sr. Jorge Renó Mouallem Prefeito Municipal de Itajubá

Sr. José Maurício Carneiro da Silva Associação de Integração do Circuito

Turístico Caminhos do Sul de Minas

Sr. Maurício Gabriel Associação de Integração Regional do

Circuito das Águas

Sr. Francisley Gonçalves Pinto Associação do Circuito Turístico das

Malhas do Sul de Minas

Sr. Luiz Carlos de Pádua Associação do Circuito Turístico

Nascentes das Gerais

Sr. Gustavo Pessoa Arrais Associação do Circuito Turístico

Serras Verdes do Sul de Minas

Sra. Lily Maria Taylor da Cunha e Mello Associação do Circuito Turístico Terras

Altas da Mantiqueira

Sr. Vinícius Amantéa Campos Circuito Turístico Vale Verde Quedas

d’Água

Sr. Francisco Melo Presidente da Federação dos Circuitos

Turísticos do Estado de Minas Gerais

Sr. Laudelino Augusto dos Santos Azevedo Vice-Prefeito Municipal de Itajubá
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Sinopse:

O turismo é uma atividade econômica sustentável e com grande capacidade de

geração de renda. Os grandes eventos esportivos dos próximos anos, como a

Copa das Confederações e a Copa do Mundo, que realizarão competições no

Estado, ressaltam o potencial turístico de Minas Gerais. 

Uma das diretrizes que orientam a política pública de turismo adotada pelo Estado

é a de regionalização. O governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo -

Setur -, tem incentivado o investimento dos  Municípios no desenvolvimento de

políticas de turismo, por meio de incentivos tributários no repasse do ICMS, o

chamado ICMS Turístico. Outra expressão dessa diretriz consiste no apoio à

formação, certificação e fortalecimento das associações de circuitos turísticos, que

agregam Municípios com características semelhantes, sejam culturais, geográficas

ou históricas. Por meio da gestão conjunta das ações de turismo, busca-se

potencializar as complementaridades entre os Municípios, alcançando resultados

melhores do que aqueles obtidos de forma independente. 

O Sul de Minas Gerais apresenta diversos atrativos turísticos, tais como quedas-

d'água e estâncias climáticas. Além disso, apresenta maior grau de

institucionalização da gestão por meio de associações de circuitos. Dessa forma, a

discussão do turismo na região, que ganha destaque devido aos eventos esportivos

de grande porte que serão disputados no Brasil nos próximos anos e também

devido à proximidade com duas importantes cidades-polo, Belo Horizonte e São

Paulo, deve incluir as associações de circuitos. 

Durante a audiência pública, os Deputados e a Sra. Jussara Maria Rocha, gestora

da Setur, expuseram o histórico das políticas estaduais de turismo, destacando o

foco na regionalização e o associativismo, bem como o potencial representado pela

Copa do Mundo e pela Olimpíada. Lembraram ainda que esforços têm sido

empreendidos para que cidades da região sejam selecionadas como subsedes da

Copa do Mundo. 

Os representantes das associações de circuitos, por sua vez, relataram o potencial

turístico da região, apresentaram possibilidades de melhoria na política estadual de
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turismo e expuseram as dificuldades da gestão por meio de circuitos turísticos, bem

como demandas dos circuitos. Entre as principais reivindicações dessas

associações, destacam-se o aperfeiçoamento da legislação estadual para

reconhecimento de circuitos turísticos, a clarificação das atribuições das

associações, o aumento dos recursos orçamentários da Setur, o apoio direto da

Secretaria às associações, o aumento da participação do critério “turismo” na

repartição do ICMS, a melhoria da infraestrutura turística e de transportes e o apoio

para qualificação de mão de obra. 

Encaminhamentos: 

Anexos: 

http://www.almg.gov.br/not/bancodenoticias/not_839052.asp

Sala das Comissões, 28 de junho de 2011.

Tenente Lúcio, Presidente – Dalmo Ribeiro Silva – Rômulo Viegas.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 8/6/2011

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Carlin Moura e Pompílio Canavez (substituindo este ao Deputado Paulo Lamac,

por indicação da liderança do Bloco Minas Sem Censura), 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

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 a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições  da  Comissão e comunica  o recebimento de correspondência da Sra.

Marlene Gomes Santos e outros, diretores de escolas estaduais de Araxá, publicada

no “Diário do Legislativo”, em 4/6/2011. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº 257/2011 é retirado da pauta,

atendendo-se a requerimento do Deputado Carlin Moura, aprovado pela Comissão.
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Neste  momento,  registra-se  a  presença  do  Deputado  Paulo  Lamac  e  retira-se  o

Deputado Pompílio Canavez. Após discussão e votação, são aprovados, no 1º turno,

cada um por sua vez, o parecer pela aprovação, na forma do Substitutivo nº 2, do

Projeto  de  Lei  nºs  446/2011  (relator:  Deputado  Carlin  Moura,  em  virtude  de

redistribuição) e o parecer pela aprovação na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão

de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1 do Projeto de Lei nº 505/2011 (relator:

Deputado Paulo Lamac, em virtude de redistribuição). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

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

dispensam a apreciação do Plenário.  Após discussão e  votação,  é  aprovado,  em

turno único, o Projeto de Lei nº 971/2011, que recebeu parecer por sua aprovação.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

847,  873,  875  e  881/2011.  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

Vitor Xavier, em que solicita seja realizada reunião com convidados para apresentar o

projeto  "Cidade da Ciência  e  do  Conhecimento"  e  debater  seus  impactos  para  a

Capital e o Estado; Dalmo Ribeiro Silva (2), em que solicita seja enviado pedido de

informações à Secretária de Estado de Educação sobre o plano de atendimento do

ensino  médio  da  Escola  Estadual  Dom  Eliseu,  situada  no  Bairro  Cachoeira,  no

Município  de  Unaí;  e  em  que  solicita  seja  realizada  visita  ao  Cetec  e,  também,

reunião de audiência pública sobre o Centro Educacional em Aeronáutica - CEA - do

Cetec,  para  debater  as  consequências  do  cancelamento  do  processo  seletivo  de

2011, por recomendação do Ministério Público Estadual, e a agilização do convênio

que  formaliza  a  "Rede  de  Educação  Politécnica",  a  ser  celebrado  entre  a

Universidade  Estadual  de  Minas  Gerais  -  Uemg  -  e  o  Cetec.  É  recebido  pela

Presidência requerimento da Deputada Maria Tereza Lara e do Deputado Bosco, em

que solicitam seja realizada visita à Creche Cantinho do Amor, situada nesta Capital,

para conhecer as atividades de ensino em educação infantil desenvlvidas por essa

escola  conveniada,  e  é  aprovado  o  relatório  de  audiência  pública,  realizada  em

26/5/2011, no Município de Unaí, que segue publicado após as assinaturas. Registra-

se a presença do Sr. Edgard Salemi. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
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agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

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

Sala das Comissões, 29 de junho de 2011.

Bosco, Presidente – Carlin Moura – Paulo Lamac.

RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Data: 26/5/2011

Início: 10h30min Término:

Comissão: Educação, Ciência e Tecnologia (10a Reunião Ordinária)

Local: Câmara Municipal de Unaí 

Tema: Situação do câmpus da Unimontes em Unaí

Finalidade: Debater os problemas enfrentados pela Universidade Estadual de

Montes Claros - Unimontes - que têm dificultado o trabalho do corpo docente,

interferido no aprendizado dos alunos e impossibilitado a instalação de novos

cursos.

Origem: Requerimento do Deputado Delvito Alves

Deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais presentes: Bosco, Dalmo

Ribeiro Silva, Delvito Alves

Participantes Órgão ou entidade

Adélio Justino Lucas Ministério Público do Trabalho

Deputado Antônio Andrade Câmara dos Deputados

Arilson Jacinto de Souza Aluno da Unimontes

Cel. Geraldo Donizete Luciano Polícia Militar de Minas Gerais

Dirlenvalder do Nascimento Loyolla Coordenador do Campus Unaí da

Unimontes

Geraldo Magela da Cruz Secretário de Educação de Unaí

Vereador Hermes Martins Souto Presidente da Câmara Municipal de Unaí

José Gomes Branquinho Vice-Prefeito de Unaí

Vereador José Inácio Lucas Câmara Municipal  de Unaí

Neusa Maria Nunes Quintão Superintendência Regional de Ensino de
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Unaí

Wagner de Paulo Santiago Pró-Reitor de Planejamento, Gestão e

Finanças da Unimontes

Sinopse: Implantado há dez anos, o câmpus da Unimontes no Município de Unaí

ocupa atualmente o prédio da antiga Escola Estadual Tancredo Neves. No imóvel,

cujas condições de funcionamento e infraestrutura são precárias, dividem espaço

alunos da Unimontes e de uma escola municipal de educação básica. Durante a

reunião, foi discutida a situação do câmpus de Unaí, cuja precariedade da estrutura

(as salas de aula e banheiros não têm portas e nem vidraças nas janelas, o

mobiliário está danificado) afeta o aprendizado dos alunos.

A prefeitura, em virtude de ter doado o imóvel à Secretaria de Estado de Ciência,

Tecnologia e Ensino Superior – Sectes – e de não ter a responsabilidade

constitucional de ofertar ou manter cursos de educação superior, não assumiu a

reforma do câmpus, embora tenha tido gastos com ele, detalhados em relatório

entregue à Comissão de Educação. Também foi encaminhada à Sectes planilha

com estimativa de gastos e cronograma para a reforma do câmpus, que custará R$

1.438.000.

Já de acordo com a Unimontes, a responsabilidade pela manutenção do câmpus é

do Município, conforme acordado em convênio. À Unimontes caberia apenas

garantir pessoal e recursos para o seu funcionamento. Além disso, tendo em vista a

situação da estrutura do câmpus de Unaí, a Universidade descartou a abertura de

novos cursos.

Por fim, o Deputado Delvito Alves informou que a Sectes liberou os recursos para a

reforma do câmpus.

Encaminhamentos: Aprovado requerimento dos Deputados Bosco e Delvito Alves. O

primeiro solicita agendamento de reunião entre a Comissão de Educação e o

Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia para levar ao conhecimento deste as

demandas apresentadas nesta reunião. O segundo solicita a abertura de novos

cursos (Direito, Agronomia, Zootecnia) no câmpus de Unaí.

Anexos: 
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Sala das Comissões, 27 de maio de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente – Carlin Moura – Paulo Lamac.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/6/2011

Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Délio Malheiros, Bonifácio Mourão, Neider Moreira e Sebastião Costa, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Gustavo

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

Deputado Délio Malheiros, 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: dois ofícios do Sr. Vilmar Resende (4/6/2011) e cartão

do Sr. Clésio Andrade (9/6/2011). O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

5.092/2010,  469  e  796/2011  (Deputado  Ivair  Nogueira),  1.257/2011  (Deputado

Bonifácio  Mourão)  e  524/2011  (Deputado  Neider  Moreira);  Projeto  de  Lei

Complementar nº 8/2011 e Projeto de Lei nº 179/2011, 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  5.092/2010  é  retirado  da  pauta,  atendendo-se  a

requerimento do Deputado Délio Malheiros, aprovado pela Comissão. Após discussão

e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º

turno, do Projeto de Lei Complementar nº 8/2011, no 1º turno, com a Emenda nº 1, da

Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:  Deputado  Gustavo  Corrêa);  e  pela

aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 328/2011 na forma do Substitutivo nº 1,

da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Fred

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 586, 636, 654,

655, 696, 699, 709, 719, 739 e 839/2011. 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.

Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, em

que  solicita  seja  encaminhado  ofício  ao  Tribunal  de Contas  do  Estado  de Minas

Gerais, solicitando apuração de denúncias de supostas irregularidades na utilização

de recursos destinados à saúde pública no Município de Teófilo Otôni,  bem como

cópia  do  laudo  pericial  contábil,  emitido  por  auditoria  legalmente  constituída  pelo

Vereador Renan Pereira, atinente à movimentação financeira do Fundo Municipal de

Sáude e da Prefeitura Municipal de Teófilo Otôni;  são rejeitados requerimentos do

Deputado  Rogério  Correia  (5),  em  que  solicita  seja  realizada  visita  ao  Ministério

Público  para  colher  informações  sobre  processos  abertos  para  investigação  de

denúncias  sobre  a  Cidade  Administrativa;  em  que  solicita  seja  deliberada  pelo

Governador  do  Estado  a  jornada  de  6  horas  para  os  servidores  da  Cidade

Administrativa; em que solicita seja encaminhado ao Governador do Estado pedido

de  informações  sobre  pagamento  de  aluguel  pelo  Ipsemg  para  uso  da  Cidade

Administrativa; em que solicita seja encaminhado ao Governador do Estado pedido

de  informações  sobre  andamento  de  obras  na  Cidade  Administrativa;  e  em  que

solicita seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de informações sobre o

custo  total  da  obra  da  Cidade  Administrativa,  bem  como  dos  bens  móveis  e

equipamentos.  São  recebidos  pela  Presidência,  para  posterior  apreciação,

requerimentos dos Deputados Rogério Correia, Antônio Júlio e Sávio Souza Cruz (3),

em que solicitam seja encaminhado ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais

pedido de cópia dos inquéritos em que figuram como investigados ou indiciados os

Srs. Humberto Candeisas, ex-Diretor do IEF; Geraldo Fausto da Silva, Ex-Vice-Diretor

do IEF; Narciso Carlos de Almeida, ex-Procurador do IEF; Itamar Ferreira Gomes, ex-

Chefe  de  Gabinete  do  IEF;  Sérvulo  Figueiredo  Godoy,  ex-Diretor  do  IEF;  Fátima

Figueiredo Paulo Guilherme, servidora da Vigilância Sanitária; Júlio de Oliveira, ex-

Diretor do IEF; Nádia Aparecida, ex-Diretora de Áreas Protegidas do IEF; Cláudia

Martins, coordenadora da Força-Tarefa contra Incêndios; Regina Nonato, Procuradora

do IEF; e Astor Schmilindnein, empresário do ramo da aviação civil; em que solicitam

seja encaminhado ao IEF pedido de informações sobre a estrutura de funcionamento

do órgão, com a relação nominal dos ocupantes de cargos que menciona; em que
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solicitam  a  realização  de  reunião  de  audiência  pública  para  discutir  os  assuntos

pertinentes a irregularidades no IEF e os reflexos na administração pública estadual;

Rogério Correia (4), em que solicita a realização de reunião de audiência pública para

debater e obter esclarecimentos acerca da situação dos trabalhadores efetivados pela

Lei Complementar nº 100, de 5/11/2007; reunião de audiência pública conjunta com a

Comissão de Participação Popular para tratar das diligências realizadas pelos Oficiais

de Justiça, Comissários da Infância e Juventude, Assistentes Sociais e Psicólogos do

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais; reunião de audiência pública para

debater  alterações  no  Estatuto  do  Servidor  Público  do  Estado  de  Minas  Gerais;

reunião  de  audiência  pública  para  discutir  a  situação  em  que  se  encontram  os

servidores públicos, principalmente os aposentados, no que se refere ao atendimento

do Ipsemg; Sargento Rodrigues, em que solicita reunião de audiência pública para

debater  o  Projeto  de  Lei  nº  5092/2010,  e  Neider  Moreira  (2),  em  que  solicita  a

realização de reunião de audiência pública conjunta com a Comissão de Segurança

Pública para debater a atuação dos rondas noturnos e motovigias em Belo Horizonte;

e em que solicita à Seplag e à Defensoria Pública-Geral do Estado de Minas Gerais

providências para a nomeação imediata dos classificados no IV Concurso Público

para  provimento  de  cargos  da  Defensoria  Pública  do  Estado  de  Minas  Gerais.

Submetido a votação, é aprovado o relatório da audiência pública do dia 4/5/2011,

realizada  por  esta  Comissão,  cuja  finalidade  foi  discutir  a  remuneração  dos

profissionais de educação. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

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

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

Sala das Comissões, 21 de junho de 2011.

Délio Malheiros, Presidente – Neider Moreira – Luiz Tadeu Leite – Doutor Viana.

RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Data:  4/5/2011

Início:  14 horas Término: 18 horas

Comissão: de Administração Pública 

Local: Plenarinho IV / Plenário

Tema: remuneração dos profissionais de educação
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Finalidade: debater a implementação do piso nacional dos trabalhadores em

educação, no Estado de Minas Gerais, julgado constitucional pelo STF, bem como o

plano de carreira da educação, que completou seis anos de existência.

Origem: requerimento do Deputado Rogério Correia, representando o Bloco Minas

sem Censura.

Deputados presentes: Gustavo Corrêa, Délio Malheiros, Bonifácio Mourão, Fred

Costa, Ivair Nogueira, Neider Moreira, Rogério Correia, Durval Ângelo, Adelmo

Carneiro Leão, Antônio Júlio, Almir Paraca, Dalmo Ribeiro Silva, Sargento

Rodrigues, Adalclever Lopes, Carlin Moura, Rosângela Reis, Elismar Prado, Bosco,

Liza Prado, Paulo Lamac, Pompílio Canavez e Ulysses Gomes.

Participantes Órgão ou entidade

Fernanda de Siqueira Neves Subsecretária de Gestão de Pessoas da

Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão – Seplag 

Marize Maria Gabriel de Almeida

Pereira da Cunha

Assessora Especial do Secretário de Estado

de Fazenda – SEF 

Leonardo Petrus Subsecretário de Administração do Sistema

Educacional da Secretaria de Estado de

Educação – SEE 

Roberto Franklin de Leão Presidente da Confederação Nacional dos

Trabalhadores em Educação - CNTE

Beatriz da Silva Cerqueira Presidente do Sindicato Único dos

Trabalhadores em Educação de Minas

Gerais – Sind-UTE-MG

Sinopse: A Lei Federal nº 11.738, de 2008, que instituiu o Piso Salarial Profissional

Nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, foi objeto

da ADI 4167, julgada improcedente pelo STF, em 6/4/2011, que considerou que o

piso salarial do magistério deve ser entendido como vencimento inicial da carreira.

Decorre disso a interpretação corrente de que quaisquer vantagens ou gratificações
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que venham a incidir sobre o vencimento inicial não devem ser computadas no

valor definido para o piso. Ressalte-se que o acórdão ainda não foi publicado.  

Dessa forma, o objetivo da audiência foi discutir a implementação do piso do

magistério no Estado na forma da lei e da recente decisão judicial, bem como o

atual plano de carreira dos profissionais de educação básica, que, segundo os

representantes da categoria dos trabalhadores em educação, apresenta diversas

falhas em sua concepção e implementação. 

Os titulares das entidades representativas dos profissionais de educação – CNTE e

Sind-UTE-MG – enumeraram os prejuízos para a categoria que podem advir da

remuneração por subsídio, instituída pela Lei nº 18.975, de 2010, em face de sua

incompatibilidade com as regras do piso salarial profissional do magistério,

aprovadas em nível federal e ratificadas pelo STF. Além disso, ponderou-se que o

prazo remanescente para opção por permanecer sob as regras do regime de

remuneração anterior à implementação do subsídio seria muito exíguo, dado o

potencial impacto decorrente de sua aplicação na remuneração dos profissionais de

educação. 

Segundo a Subsecretária de Gestão de Pessoas da Seplag, após a publicação do

acórdão da ADI 4167, será formado um grupo de trabalho para discutir as

condições de implementação do piso do magistério e, assim, apresentar uma

proposta mais concreta. Foi informado, ainda, pela representante da Seplag que

haverá prorrogação do prazo para opção pelo regime remuneratório anterior ao

subsídio por mais 30 dias contados do final do prazo previsto no art. 5º da Lei nº

18.975.

Encaminhamentos: não houve requerimentos aprovados na reunião. 

Sala das Comissões, 14 de junho de 2011.

Gustavo  Corrêa,  Presidente  –  Bonifácio  Mourão  –  Neider  Moreira  –  Sebastião

Costa.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE PAULO ROBERTO MENICUCCI

PARA DIRETOR-GERAL DA LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, EM
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22/6/2011

Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e  os  Deputados  Cássio  Soares  e  Doutor  Viana  (substituindo  a  Deputada  Luzia

Ferreira, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão.

Estão  presentes  também  os  Deputados  Duarte  Bechir,  Bosco  e  Rômulo  Viegas.

Havendo  número  regimental,  a  Presidente,  Deputada  Maria  Tereza  Lara,  declara

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

Soares, 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. Paulo Roberto Menicucci para

o cargo de Diretor-Geral da Loteria do Estado de Minas Gerais e de discutir e votar

proposições da Comissão. Feita a arguição do Sr. Paulo Roberto Menicucci, 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,  em turno único,  da  Indicação nº  29/2011 (relator:

Deputado Cássio Soares), que conclui pela aprovação do nome do Sr. Paulo Roberto

Menicucci  para  o  cargo  de  Diretor-Geral  da  Loteria  do  Estado  de  Minas  Gerais.

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, 22 de junho de 2011.

Maria Tereza Lara – Presidente – Cássio Soares – Doutor Viana.

ATA DA 34ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

28/6/2011

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Delvito  Alves  e  Luiz  Carlos  Miranda,  membros  da  supracitada  Comissão.  Estão

presentes, também, as Deputadas Maria Tereza Lara e Liza Prado e os Deputados

Délio Malheiros, João Leite,  Célio Moreira, Rogério Correia e Sargento Rodrigues.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a

reunião  e,  em  virtude  da aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Delvito  Alves,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
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pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a ouvir o detento Bruno Fernandes das Dores de Souza e seu advogado, Sr.

Cláudio Dalledone,  com relação a  denúncia  de  negociação para  a  concessão de

"habeas corpus" que teria sido realizada pela Juíza da Comarca de Esmeraldas. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir,  além dos já

mencionados, a Sra. Ingrid Calheiros Oliveira e os Srs. Paulo Vaz Alkimin, Ouvidor de

Polícia,  e  Patrick  de  Oliveira  Berriel,  advogado  do  referido  detento,  que  são

convidados a tomar assento à mesa. Registra-se a presença dos Deputados Paulo

Lamac, Gustavo Corrêa, Vanderlei  Miranda, Tenente Lúcio, Duarte Bechir e Tadeu

Martins Leite. O Presidente, autor do requerimento que deu origem à reunião, tece

suas considerações iniciais.  Logo após, passa a palavra aos convidados para que

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

consta  nas  notas  taquigráficas.  A Presidência  retoma  os  trabalhos  ordinários  da

reunião.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Durval Ângelo (4) em que

solicita sejam encaminhados à seção estadual da OAB as notas taquigráficas desta

reunião, vídeo apresentado pelo Sr. Cláudio Dalledone e pedido de providências para

que sejam apuradas administrativamente irregularidades que teriam sido cometidas

pelos  advogados  Robson  Martins,  Francisco  Ângelo  Carbone  e  José  Artero

Cavalcante e por um advogado identificado como Botelho no processo criminal contra

o  réu  Bruno  Fernandes  das  Dores  de  Souza  e  seja  avaliada  a  possibilidade  da

suspensão  dos  referidos  advogados  até  o  esclarecimento  dos  fatos;  sejam

encaminhados ao Conselho Nacional de Justiça, à Corregedoria da Polícia Civil,  à

Ouvidoria de Polícia, ao Juízo do Tribunal do Júri de Contagem, ao Ministério Público

de Contagem e à seção estadual da OAB as notas taquigráficas e a gravação em

vídeo  desta  reunião  e  pedido  de  providências  para  a  apuração  das  denúncias

apresentadas;  seja  encaminhado  ao  Secretário  de  Defesa  Social  pedido  de

providências para que seja garantida ao preso Bruno Fernandes das Dores de Souza

entrevista  reservada  com  seu  advogado;  e  seja  encaminhado  à  Corregedoria  do

Tribunal  de  Justiça  pedido  de  providências  para  a  apuração  de  denúncia  de
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negociação para a concessão de "habeas corpus" ao mencionado preso, da qual teria

participado a Sra. Maria José Starling, Juíza da Comarca de Esmeraldas; e pedido de

quebra do sigilo telefônico dessa magistrada e da Sra. Ingrid Calheiros de Oliveira;

Délio Malheiros em que solicita seja encaminhado à seção estadual da OAB pedido

de providências para que seja garantido o pleno exercício profissional dos advogados

do réu Bruno Fernandes das Dores de Souza; Rogério Correia em que solicita sejam

encaminhados à OAB as notas taquigráficas desta reunião e pedido de providências

com vistas à designação de um observador para acompanhar, no Estado, o caso do

réu Bruno Fernandes das Dores de Souza e garantir o pleno exercício profissional de

seu  advogado,  Sr.  Cláudio  Dalledone;  Sargento  Rodrigues  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça pedido de informações sobre as

providências que teriam sido tomadas por essa Corte com relação à denúncia de

participação  da  Sra.  Maria  José  Starling,  Juíza  da  Comarca  de  Esmeraldas,  em

negociação para a concessão de "habeas corpus" ao réu Bruno Fernandes das Dores

de Souza. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de junho de 2011.

Durval Ângelo, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.534/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Neider  Moreira,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Orquidófila de Itaguara – AOI –,

com sede nesse Município.

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,
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conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.534/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Orquidófila de Itaguara – AOI –, com sede nesse Município. Fundada em 2009, a

Associação congrega cultivadores, estudiosos e preservadores das orquídeas, com a

finalidade  de  defender  e  preservar  essa  espécie  para  as  futuras  gerações,

especialmente em seu ambiente natural.

Na consecução de seus propósitos, a instituição estimula o conhecimento sobre

orquídeas e o gosto por seu cultivo, por meio de cursos de iniciação, palestras e

publicação  de  artigos  técnicos;  promove  estudos  sobre  ambiente  natural,  cultivo,

reprodução,  pragas  e  doenças  das  orquídeas;  mantém  acervo  de  materiais

especializados sobre o tema; realiza exposições e mostras de orquídeas e plantas

ornamentais, a fim de estimular o interesse pelas espécies e o turismo na região;

orienta sobre a preservação da flora, fauna e do meio ambiente.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pela Associação para  a defesa e

preservação do meio ambiente, consideramos justo que lhe seja outorgado o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.534/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2011.

Luzia Ferreira, relatora.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 773/2011

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Relatório

De autoria do Deputado Delvito Alves, a proposição em tela “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”.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº

1, que apresentou.
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Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, II, do Regimento Interno.

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

A proposição  em  análise  veda,  por  meio  do  art.  1º,  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.

Por sua vez, o art. 2º do projeto estabelecia 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 congêneres que apresentem vícios na respectiva prestação de contas.

Tal  dispositivo  foi  suprimido  pela  Emenda  nº  1  apresentada  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça por ofensa às regras constitucionais para iniciar  o processo

legislativo.

A proposição tem a finalidade, por via reflexa, de evitar que o cidadão, destinatário

imediato  dos  atos  do  poder  público,  seja  penalizado  em  razão  da  irregularidade

praticada por agente público que, ocupando cargo de direção na administração, dá

causa à inclusão do Município  no cadastro  de  inadimplentes,  fato  que resulta  no

bloqueio dos recursos transferidos aos Municípios  e necessários  à satisfação dos
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interesses dos seus munícipes.

Assim,  salta aos olhos a conveniência de se aprovar medida que tem o fim de

viabilizar a gestão da coisa pública, evitando penalizar o atual gestor – e a própria

coletividade – quando ele não é o responsável pela irregularidade. Vale lembrar que,

se alguém deve ser punido, são os governantes que não cumpriram suas obrigações.

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 pela Comissão

de Constituição e Justiça, quando analisou a matéria.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 773/2011 com a

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

Sala das Comissões, 29 de junho de 2011.

Almir Paraca, Presidente - Pompílio Canavez, relator – Liza Prado.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 226/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, por meio da proposição

em  foco,  requer  à  Presidência  da  Assembleia  seja  encaminhado  à  Companhia

Energética de Minas Gerais – Cemig – pedido de informações sobre as “condições

precárias de trabalho oferecidas aos seus funcionários e aos terceirizados e sobre a

periculosidade do exercício  laboral  em decorrência  da  utilização  da  mão de obra

terceirizada, sem a devida supervisão”.

Após a publicação no “Diário do Legislativo” de 17/3/2011, vem a matéria à Mesa da

Assembleia,  para  receber  parecer,  nos termos do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em análise requer à Presidência da Assembleia seja enviado à Cemig

pedido  de  informações  sobre  as  condições  de  trabalho  oferecidas  aos  seus

funcionários. e aos terceirizados.
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Consoante com a função fiscalizadora e de controle do Parlamento, a Constituição

do Estado determinou, em seu art.  54,  § 3°,  que “a Mesa da Assembleia poderá

encaminhar pedido de informações a dirigente de entidade da administração indireta,

ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais”. De acordo

com o mesmo princípio, o art. 100, IX, do Regimento Interno, faculta às comissões o

direito de solicitarem à Mesa encaminhamento de “pedido por escrito de informação”,

“em razão da matéria (...)  compreendida em sua denominação ou da finalidade de

sua constituição”  e “quanto a fato sujeito  a controle e fiscalização da Assembleia

Legislativa”.

O  requerimento  que  originou  a  proposição  em  tela,  de  autoria  do  Deputado

Sargento  Rodrigues,  foi  apresentado  por  causa  de  denúncia  do  Sindicato

Intermunicipal  dos  Trabalhadores  na  Indústria  Energética  de  Minas  Gerais  –

Sindieletro-MG  –  sobre  mais  um  acidente  fatal  ocorrido  com  um  trabalhador

terceirizado.  Segundo  a  denúncia,  o  trabalhador  estava  há  apenas  10  dias  na

empreiteira e, mesmo sem qualificação, foi colocado, sozinho e sem supervisão, em

uma subestação energizada.  Além disso,  a  Companhia  estaria  burlando a  Norma

Regulamentadora  –  NR  10  –,  do  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  –  MTE  –,

especialmente no que se refere à proibição de realização de trabalho individual em

áreas de risco.

O processo de terceirização e os acidentes envolvendo a Cemig têm sido temas

recorrentes nas discussões realizadas por esta Casa.

Em 28/6/2007, foi realizada reunião conjunta das Comissões de Direitos Humanos e

do Trabalho, Previdência e Ação Social para discutir sobre o aumento do número de

acidentes de trabalho com vítimas fatais na empresa.

Em 28/11/2007, as Comissões de Participação Popular e do Trabalho, Previdência

e Ação Social realizaram reunião conjunta para discutir a terceirização da mão de

obra na Cemig. Nessa reunião, o Coordenador do Sindieletro afirmou que havia na

empresa, naquela época, 10.800 funcionários diretos e 8.000 terceirizados. Afirmou

ainda  que  a  maior  parte  do  pessoal  que  trabalhava  no  nível  operacional  era

terceirizada e  muitos  desses trabalhadores tinham contato direto com dispositivos

eletrificados sem o treinamento adequado para exercer a função.  Segundo dados
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apresentados  nessa  reunião,  de  1999,  ano  em  que  a  Cemig  intensificou  a

terceirização,  a  2007,  haviam  sido  registrados  64  acidentes,  sendo  50  com

empregados de empresas terceirizadas.

Por fim, a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização realizou audiência

pública em 18/3/2011, na qual o Coordenador do Sindieletro avaliou que o processo

de  terceirização  dos  serviços  tem  aumentado  o  risco  de  acidentes  de  trabalho:

enquanto o treinamento de um funcionário da empresa para tarefas de risco dura

vários meses, o treinamento dos terceirizados é de apenas 15 dias.

Diante das condições de trabalho relatadas, o requerimento em tela é relevante e

oportuno e a situação precisa ser esclarecida. Entretanto, a fim de dar maior clareza à

sua redação, apresentamos o Substitutivo n°1.

Conclusão

Diante  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do  Requerimento  n° 226/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos a seguir.

SUBSTITUTIVO N° 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social requer a V. Exa., nos

termos regimentais, seja enviado à Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig

–, pedido de informação sobre as condições de segurança do trabalho na empresa

para o quadro de funcionários próprios e para os terceirizados, bem como sobre o

processo de contratação, treinamento e supervisão dos funcionários terceirizados.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 4 de julho 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 310/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Na  proposição  em  tela,  o  Deputado  Rogério  Correia  requer  ao  Presidente  da

Assembleia seja encaminhado à Secretaria de Estado de Governo - Segov - pedido
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de  informação  sobre  o  Contrato  de  Prestação  de  Serviços  de  Propaganda  e

Publicidade  nº  3.574/2008,  referente  ao  Processo  nº  1491031/000138/2008,  que

entre si celebraram o Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de

Governo, e a Empresa MPM-Populus, oriundo da Licitação nº 001/2008, modalidade

concorrência, no valor global de R$ 37.500.000,00.

Após sua publicação no “Diário  do Legislativo”,  em 26/3/2011,  vem a matéria à

Mesa  da  Assembleia,  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise  solicita  à Secretaria  de Estado de Governo -  Segov -

informação sobre o Contrato de Prestação de Serviços de Propaganda e Publicidade

nº  3.574/2008,  referente  ao  processo  nº  1491031/000138/2008,  que  entre  si

celebraram o Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de Governo, e

a  Empresa  MPM-Populus,  oriundo  da  Licitação  nº  001/2008,  modalidade

concorrência, no valor global de R$ 37.500.000,00.

Com respeito à iniciativa, o requerimento está respaldado pelo art.  54,  § 2º,  da

Constituição  Estadual,  que  estabelece  que  a  Assembleia  Legislativa  tem  a

prerrogativa  de  encaminhar,  por  meio  de  sua  Mesa,  pedido  de  informação  a

Secretário de Estado, e que sua recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias ou a

prestação  de  informação  falsa  importam  em  crime  de  responsabilidade.

Consideramos, portanto, não haver óbices jurídicos ao encaminhamento da matéria

De  acordo  com  o  art.  62,  XXXI,  da  Carta  Estadual,  é  competência  do  Poder

Legislativo fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo e de sua administração

indireta. Outrossim, o art. 74 da Constituição do Estado determina que a fiscalização

contábil,  financeira,  orçamentária,  operacional  e  patrimonial  do  Estado  e  das

entidades da administração indireta é exercida pela Assembleia Legislativa, mediante

controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder e entidade.

A  pretensão  de  se  obter  informação  acerca  de  um  contrato  celebrado  pela

administração pública também encontra amparo no princípio da publicidade dos atos

administrativos,  previsto  no  art.  37  da  Constituição  Federal,  o  qual,  por  sua  vez,

decorre do parágrafo único do art. 2º do referido diploma, que dispõe que “todo o
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poder  emana  do  povo,  que  o  exerce  por  meio  de  representantes  eleitos  ou

diretamente, nos termos da Constituição”.

Como o povo é o verdadeiro titular do poder, tem direito de tomar conhecimento dos

atos praticados pelos administradores públicos. A publicidade é inerente ao dever de

informação e permite que o povo acompanhe e fiscalize os atos administrativos.

Pelas razões abordadas entendemos ser pertinente o requerimento em apreço. No

entanto, apresentamos emenda ao texto da proposição com o objetivo de explicitar a

autoridade destinatária.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 310/2011, com a

Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA N° 1

Substitua-se a expressão “informações à Secretaria de Estado de Governo” pela

expressão “informações ao Secretário de Estado de Governo”.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 4 de julho 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 311/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Na  proposição  em  tela,  o  Deputado  Rogério  Correia  requer  ao  Presidente  da

Assembleia  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Governo  pedido  de

informação sobre o Contrato de Prestação de Serviços de Propaganda e Publicidade

nº  3.578/2008,  referente  ao  Processo  nº  1491031/000138/2008,  que  entre  si

celebraram o Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de Governo, e

a Empresa New Publicidade e Comunicação Integrada Ltda., no valor global de R$

8.750.000,00.

Após sua publicação no “Diário do Legislativo”, em 26/03/2011, 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

Por meio da proposição em análise, solicita-se à Secretaria de Estado de Governo

informação sobre o Contrato de Prestação de Serviços de Propaganda e Publicidade

nº  3.578/2008,  referente  ao  Processo  nº  1491031/000138/2008,  que  entre  si

celebraram o Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de Governo, e

a Empresa New Publicidade e Comunicação Integrada Ltda., no valor global de R$

8.750.000,00.

Com respeito à iniciativa, o requerimento está respaldado pelo art.  54,  § 2º,  da

Constituição  Estadual,  que  estabelece  que  a  Assembleia  Legislativa  tem  a

prerrogativa  de  encaminhar,  por  meio  de  sua  Mesa,  pedido  de  informação  a

Secretário de Estado, e que sua recusa ou o não atendimento no prazo de 30 dias ou

a  prestação  de  informação  falsa  importam  em  crime  de  responsabilidade.

Consideramos, portanto, não haver óbices jurídicos ao encaminhamento da matéria

De  acordo  com  o  art.  62,  XXXI,  da  Carta  Estadual,  é  competência  do  Poder

Legislativo fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo e de sua administração

indireta. Outrossim, o art. 74 da Constituição do Estado determina que a fiscalização

contábil,  financeira,  orçamentária,  operacional  e  patrimonial  do  Estado  e  das

entidades da administração indireta é exercida pela Assembleia Legislativa, mediante

controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder e entidade.

A  pretensão  de  se  obter  informação  acerca  de  um  contrato  celebrado  pela

administração pública também encontra amparo no princípio da publicidade dos atos

administrativos,  previsto  no  art.  37  da  Constituição  Federal,  o  qual,  por  sua  vez,

decorre do parágrafo único do art. 2º do referido diploma, que dispõe que “todo o

poder  emana  do  povo,  que  o  exerce  por  meio  de  representantes  eleitos  ou

diretamente, nos termos da Constituição”.

Como o povo é o verdadeiro titular do poder, tem direito de tomar conhecimento dos

atos praticados pelos administradores públicos. A publicidade é inerente ao dever de

informação e permite que o povo acompanhe e fiscalize os atos administrativos.

Pelas razões abordadas entendemos ser pertinente o requerimento em apreço. No

entanto, apresentamos emenda ao texto da proposição com o objetivo de explicitar a

autoridade destinatária.
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Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 311/2011 com a

Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA N° 1

Substitua-se a expressão “informações à Secretaria de Estado de Governo” pela

expressão “informações ao Secretário de Estado de Governo”.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 4 de julho 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 363/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  intermédio  da  proposição  em  tela,  o  Deputado  Elismar  Prado  requer  ao

Presidente  da  Assembleia  seja  encaminhado ao Diretor-Presidente da Companhia

Energética de Minas Gerais – Cemig – pedido de informação sobre a construção da

Usina Hidrelétrica de Energia – UHE – Cachoeirão.

O requerimento foi publicado no “Diário do Legislativo” de 7/4/2011 e encaminhado

à apreciação deste órgão colegiado, ao qual cumpre sobre ele emitir  parecer, nos

termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise visa encaminhar pedido de informação acerca da Usina

Hidrelétrica  de  Energia  –  UHE  –  Cachoeirão.  Segundo  o  autor,  as  obras  do

empreendimento  estariam  atrasadas  injustificadamente,  o  que  teria  prejudicado  o

início do funcionamento da usina e, consequentemente, os compromissos assumidos

pela Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig.

No que concerne à iniciativa, a proposição encontra amparo no art.  54,  § 3º da

Constituição Estadual,  segundo o qual  a Mesa da Assembleia poderá encaminhar

pedido escrito de informação a dirigente de entidade da administração indireta, sendo

que a recusa, o não atendimento no prazo de 30 dias ou a prestação de informação

falsa constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização.  Além disso, a
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iniciativa  constitui  exercício  legítimo da prerrogativa  de  fiscalização das  ações  do

Estado, reservado constitucionalmente a este Parlamento.

Por outro lado, de acordo com informações obtidas no site da Agência Nacional de

Energia Elétrica – Aneel – e na Cemig, que participa do consórcio responsável pela

implantação  da  obra,  o  empreendimento  trata-se,  na  verdade,  de  uma  Pequena

Central Hidrelétrica – PCH –, e não de uma UHE.

Assim, e como forma de adequar a proposição à realidade do empreendimento,

somos pela aprovação do presente requerimento com a alteração sugerida por meio

da emenda a seguir apresentada.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 363/2011, com

a seguinte Emenda nº 1.

EMENDA Nº 1

Substitua-se no requerimento a sigla “UHE” pela sigla “PCH”.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 4 de julho 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 372/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Ulysses  Gomes,  a  proposição  em  epígrafe  requer  ao

Presidente da Assembleia Legislativa seja encaminhado ao Secretário de Estado de

Transportes e Obras Públicas pedido escrito de informação sobre o estágio em que

se encontra o projeto do aeroporto de Itajubá e a previsão do início da obra.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 7/4/2011, 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 informação sobre o estágio em que

se encontra o projeto de engenharia do aeroporto de Itajubá e a previsão do início da
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obra.

A iniciativa da proposição encontra amparo na Constituição mineira, em diversos

dispositivos, principalmente nos que tratam da Fiscalização e dos Controles. Quanto

aos  arts.  73  e  74,  estes  dispõem  que  os  atos  das  unidades  administrativas  dos

Poderes do Estado e de entidade da administração indireta se sujeitarão ao controle

externo, a cargo da Assembléia Legislativa, com o auxílio do Tribunal de Contas; e

que, em se tratando de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e

patrimonial do Estado e das entidades da administração indireta, levar-se-á em conta

a legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade de ato gerador de receita

ou determinante de despesa e daquele de que resulte nascimento ou extinção de

direito ou obrigação.

Está,  portanto,  sobejamente  demonstrado  que  a  proposição  está  plenamente

embasada em princípios regimentais e constitucionais.

O art.  54,  §  2º,  do  mesmo Diploma,  por  sua  vez,  estabelece que a  “Mesa da

Assembléia  poderá  encaminhar  ao  Secretário  de  Estado  pedido  escrito  de

informação, e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação

de informação falsa importam crime de responsabilidade”.

O Regimento Interno, art. 79, VIII, “c”, estatui que é admissível o requerimento de

informações às autoridades estaduais quanto a fato sujeito a controle e fiscalização

da Assembleia Legislativa. O aeroporto de Itajubá é uma obra que se encontra em

fase de estudos e deverá ser executada pelo governo estadual, sujeitando-se, assim,

a controle e fiscalização da Assembleia Legislativa.

Ademais,  o  aeroporto  de  Itajubá é  relevante.  Itajubá  é  Município  polo,  polo  de

tecnologia, cidade universitária, sede da Helibrás, que, por sinal, está em expansão.

Assim, o aeroporto é imprescindível. O próprio Governador declarou que a construção

do aeroporto é prioritária. Isso demonstra a relevância dessas informações.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 372/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 4 de julho de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente – José Henrique, relator – Inácio Franco – Paulo Guedes

– Dilzon Melo – Alencar da Silveira Jr. – Jayro Lessa.



333
____________________________________________________________________________

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 377/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, a proposição

em tela tem por objetivo solicitar ao representante do Ministério Público da Comarca

de Pouso Alegre informações acerca das providências  adotadas com relação aos

radares instalados no Município e do contrato celebrado com a empresa prestadora

de serviço.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/4/2011 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  Defesa  do  Consumidor  e  do

Contribuinte, foi elaborado a pedido da Deputada Liza Prado.

A Constituição  do  Estado,  no  seu  art.  54,  §  3°,  con fere  a  este  Parlamento  a

prerrogativa  de  encaminhar  pedido  de  informação  a  autoridades  estaduais,  e  a

recusa, o não atendimento no prazo de 30 dias ou a prestação de informação falsa

constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização. Os arts. 79, VIII, “c”, e

233, XII, do Regimento Interno tratam de requerimento com pedido de informação às

autoridades  estaduais  sobre  fato  sujeito  a  controle  e  fiscalização  da  Assembleia

Legislativa.

O Ministério Público da Comarca de Pouso Alegre, autoridade estadual responsável

pela  averiguação  de  supostas  irregularidades  na  instalação  de  radares  e  seus

contratos, é representada pela 5ª Promotoria de Justiça daquela comarca, na pessoa

da Dra. Margarida Alvarenga Moreira.

Tendo em vista vários questionamentos efetuados pela população em audiências

públicas  realizadas  por  esta  Casa Legislativa  no Município  de  Pouso Alegre,  tais

como  falta  de  visibilidade  desses  equipamentos,  instalação  sem  estudo  técnico

adequado,  falta  de  aferição  dos  equipamentos  e  contratos  correlatos,  além  de

denúncias  veiculadas  pela  TV  Globo,  através  do  programa  “Fantástico”,  sobre

suposta  existência  de  uma  máfia  dos  radares  no  Estado  de  Minas  Gerais,
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entendemos que a proposição em tela é pertinente e legítima.

Conclusão

Considerando o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 377/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 4 de julho 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 400/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  intermédio  da  proposição  em  tela,  o  Deputado  Hélio  Gomes  requer  ao

Presidente da Assembleia seja encaminhado ao Governador do Estado, à Secretaria

de  Estado  de  Transportes  e  Obras  Públicas  e  ao  Departamento  de  Estradas  de

Rodagem do Estado de Minas Gerais pedido de informação sobre a pavimentação do

trecho que liga Vargem Alegre ao Distrito de Revés de Belém.

O requerimento foi publicado no “Diário do Legislativo” de 14/4/2011 e encaminhado

à apreciação deste órgão colegiado, ao qual cumpre sobre ele emitir  parecer, nos

termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise visa encaminhar pedido de informação sobre as obras de

pavimentação  do  trecho  entre  Vargem  Alegre  e  o  Distrito  de  Revés  do  Belém.

Segundo o autor, o referido trecho está incluído no programa Caminhos de Minas, e o

objetivo da apresentação do requerimento é acompanhar o andamento das obras.

No  que  concerne  à  iniciativa,  a  proposição  encontra  amparo  no  art.  54  da

Constituição Estadual,  segundo o qual  a Mesa da Assembleia poderá encaminhar

pedido  escrito  de  informação  a  Secretário  de  Estado  e  a  outras  autoridades

estaduais,  sendo  que  a  recusa,  o  não-atendimento  no  prazo  de  30  dias  ou  a

prestação de informação falsa constituem crime de responsabilidade.

O Programa Caminhos de Minas é um programa estruturador do Estado de Minas

Gerais que tem o objetivo de encurtar distâncias, diminuindo o tempo das viagens e
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aumentando  a  capacidade  de  rodovias  que  exercem  o  papel  integrador  entre  os

Municípios mineiros. O trecho entre Vargem Alegre e o Distrito de Revés do Belém,

no Município de Bom Jesus do Galho, é uma via municipal com 22 km de extensão. A

rodovia é de grande relevância para o deslocamento das pessoas e escoamento da

produção da região do Vale do Aço e sua pavimentação beneficiará uma população

de  cerca  de  7  mil  pessoas,  segundo  dados  do  Departamento  de  Estradas  de

Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG.

Cabe destacar ainda a importância ampliada da pavimentação do trecho, uma vez

há a possibilidade de que o novo aeroporto do Vale do Aço seja construído no Distrito

de Revés do Belém.

Consoante o relatado, a proposição não apresenta vício de iniciativa e constitui

exercício legítimo da prerrogativa de fiscalização e acompanhamento da execução

das políticas públicas e das ações do Estado, reservado constitucionalmente a este

Parlamento.  No  caso,  as  informações  solicitadas  são  de  muito  interesse  para  a

população dos Municípios beneficiados com a realização da obra.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 400/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 4 de julho 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 405/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, a proposição em

tela tem por objetivo solicitar ao Presidente da Assembleia que seja encaminhado ao

Secretário de Estado de Fazenda pedido de informações acerca da possível extinção

das administrações fazendárias de terceiro nível.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/4/2011 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

O requerimento em epígrafe resultou de “e-mail” encaminhado a esta Casa pelo Sr.

Célio Sales Sobrinho, em nome da Associação dos Contabilistas do Sul de Minas, em

Muzambinho,  solicitando  informações  sobre  a  intenção  que  teria  o  Executivo  de

fechar  administrações  fazendárias  –  AFs  –  no  Estado,  permanecendo apenas  as

estabelecidas em cidades-polo.

Na argumentação apresentada no referido pedido, tal fechamento prejudicaria os

produtores rurais, empresários, contadores, advogados e demais usuários das AFs.

De acordo com informações obtidas no “site” da Secretaria de Estado de Fazenda -

SEF  (http://www.fazenda.mg.gov.br  /   secretaria/  competencias/),  “as  administrações

fazendárias  de 3º  nível  têm por  finalidade,  na sua área de abrangência,  orientar,

executar e supervisionar as atividades administrativo-tributárias, competindo- lhes:

I  -  executar,  acompanhar  e  controlar  as  atividades  relativas  à  manutenção  das

informações cadastrais e tramitação de Processo Tributário Administrativo (PTA);

II  -  atender  e  orientar  o  contribuinte  quanto  ao  cumprimento  de  obrigações

tributárias,  bem como proceder  ao  seu enquadramento  e  às  autorizações que se

fizerem necessárias à legalização de seu funcionamento;

III  -  executar,  acompanhar  e  controlar  as  atividades  referentes  à  cobrança  e

administração do crédito tributário;

IV - coordenar, executar e avaliar as atividades pertinentes à administração geral;

V - promover a conscientização sobre o significado social do tributo;

VI - exercer outras atividades correlatas”.

A Constituição do Estado, no art. 54, § 3°, confere  a este Parlamento a prerrogativa

de encaminhar  pedido  de informação a autoridades estaduais,  e a recusa,  o não

atendimento no prazo de trinta dias ou a prestação de informação falsa constituem

infração administrativa, sujeita a responsabilização. Além disso, o Regimento Interno

trata, nos arts. 79, VIII, “c”, e 233, XII, de requerimento com pedido de informação às

autoridades  estaduais  sobre  fato  sujeito  a  controle  e  fiscalização  da  Assembleia

Legislativa.
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De  acordo  com  o  art.  62,  XXXI,  da  Carta  Estadual,  é  competência  do  Poder

Legislativo fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo e de sua administração

indireta. Ademais, o art. 74 da Constituição do Estado determina que a fiscalização

contábil,  financeira,  orçamentária,  operacional  e  patrimonial  do  Estado  e  das

entidades da administração indireta é exercida pela Assembleia Legislativa, mediante

controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder e entidade.

A busca por informação acerca da possível extinção, pela administração pública, de

unidades administrativas estaduais de prestação de serviços aos contribuintes e à

coletividade  encontra  amparo  nos  princípios  da  publicidade  e  eficiência  dos  atos

administrativos,  previsto  no  art.  37  da  Constituição  Federal,  o  qual,  por  sua  vez,

decorre do disposto no parágrafo único do art. 1º do referido Diploma, que dispõe que

“todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou

diretamente, nos termos da Constituição”.

A publicidade é inerente ao dever de informação e permite que o povo acompanhe

e fiscalize os atos administrativos.

Em face do exposto, evidenciam-se a motivação, a relevância e a oportunidade do

requerimento em tela, não apenas como exercício da prerrogativa de fiscalização e

controle da ALMG, mas, também, com a finalidade de, em última instância, viabilizar o

direito  da sociedade a  um governo eficaz na prestação de serviço  público,  como

determina o art. 73 da Constituição Estadual.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 405/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 4 de julho 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 467/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão de Constituição e Justiça, por meio da proposição em epígrafe, requer
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ao Presidente da Assembleia Legislativa seja encaminhado ao Secretário de Estado

de Saúde pedido de informações sobre a implantação dos centros de referência para

a saúde do idoso denominados Centros Mais Vida nas macrorregiões do Estado. A

Comissão solicita, ainda, informações sobre as ações desenvolvidas nesses centros

direcionadas às pessoas com doença de Parkinson e de Alzheimer.

Após a publicação no “Diário do Legislativo” de 21/4/11, vem a matéria à Mesa da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O pedido de informações do Poder Legislativo às autoridades estaduais integra as

ações de controle externo sobre as atividades da administração pública e é amparado

constitucionalmente pelos arts. 54 e 62, XXXI, da Carta mineira. O art. 54, § 2º, da

Constituição Estadual  estabelece que “a Mesa da Assembleia  poderá  encaminhar

pedido escrito de informação a Secretário de Estado, sendo que a recusa, ou o não

atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação falsa importam

crime de responsabilidade”.

Sobre o pedido escrito de informação a autoridades estaduais, 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.

O  requerimento  em  análise  tem  por  objetivo  solicitar  informações  sobre  a

implantação dos centros de referência para a saúde do idoso denominados Centros

Mais Vida nas macrorregiões do Estado e,  em especial,  sobre o atendimento dos

idosos com doença de Parkinson e de Alzheimer.

O Programa Mais Vida é um projeto do governo estadual que tem como finalidade

melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa. O objetivo do programa é implantar a

rede de atenção à saúde da população idosa no Estado e normalizar esta atenção,

através  de  sistema articulado  e  integrado  de  ações  qualificadas  em  saúde,  para

manter,  melhorar  e  reabilitar  a  saúde  desses  pacientes,  de  acordo  com  as
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necessidades de cada um.

Os Centros Mais Vida constituem o ponto de atenção secundária especializada da

rede e devem ser implantados em todas as macrorregiões do Estado. Nesses centros

são  oferecidos  atendimento  especializado  e  apoio  psicossocial  aos  pacientes  da

terceira idade que foram referenciados pelas unidades básicas de saúde. O idoso é

avaliado por uma equipe multiprofissional composta por profissionais das áreas de

farmácia,  assistência  social,  fisioterapia,  psicologia,  terapia  ocupacional,  nutrição,

fonoaudiologia, enfermagem, geriatria e clínica geral que elaboram um programa de

tratamento individualizado e realizam o acompanhamento das ações prescritas.

A doença de Parkinson é uma alteração degenerativa do sistema nervoso central,

de progressão lenta e de causa ainda desconhecida, compromete ambos os sexos

igualmente e raramente ocorre antes dos 50 anos, sendo que 1% das pessoas com

mais  de  65  anos desenvolve  a  doença.  Essa patologia  se caracteriza  por  rigidez

muscular,  tremores,  desequilíbrio  e  diminuição  da  mobilidade,  comprometendo

também a fala e a escrita.

A doença de Alzheimer também é uma doença degenerativa do cérebro, que gera

perda das habilidades de pensar, raciocinar, memorizar, além de afetar as áreas da

linguagem e produzir alterações no comportamento. O início é mais frequente após

os 65 anos de idade. Não tem cura, mas o tratamento precoce, iniciado logo após os

primeiros sintomas de esquecimento, atrasa o desenvolvimento da doença e resulta

em melhora na memória.

Como  o  diagnóstico  e  o  tratamento  precoce  das  doenças  de  Alzheimer  e  de

Parkinson contribuem para uma melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, é

importante que o Estado acompanhe a sua incidência e evolução. Por esse motivo, o

pedido de informação solicitado é pertinente.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 467/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 4 de julho de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente – Paulo Guedes, relator – José Henrique – Inácio Franco

– Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 470/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria  da  Comissão  de Direitos  Humanos,  a  proposição  em  tela  solicita  à

Presidência da ALMG seja enviado ao Chefe da Polícia Civil pedido de informações

sobre  a  relação  de  Municípios  do  Estado  que  se  encontram  sem  Delegados  de

Polícia e sobre o número de Delegados que solicitaram desligamento do cargo nos

últimos cinco anos.

Publicada  no  "Diário  do  Legislativo"  de  21/4/2011,  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 requer seja

enviado  ofício  ao  Chefe  da  Polícia  Civil,  solicitando  que encaminhe a  esta  Casa

relação nominal dos Municípios de Minas Gerais que se encontram sem Delegado de

Polícia e informações sobre o número de Delegados que pediram desligamento do

cargo nos últimos cinco anos.

A título  de  consideração  preliminar,  cumpre  ressaltar  a  competência  do  Poder

Legislativo  de  fiscalizar  e  controlar  os  atos  do  Poder  Executivo,  incluindo  os  da

administração indireta, conforme dispõem o art. 49, X, da Constituição Federal, e os

arts.  73  e 74 da Constituição Estadual.  Nestes últimos, tal  competência pode ser

interpretada como dever, na medida em que o controle externo dos atos das unidades

administrativas – como é o caso em foco – baseia-se no direito da sociedade a um

“governo  honesto,  obediente  à  lei  e  eficaz”  (“caput”  do  art.  73  da  Constituição

Estadual).  Vale  relembrar  que  essa  prerrogativa  do  Poder  Legislativo  tem  como

primado o sistema de freios e contrapesos, cristalizado no Estado Constitucional e

basilar do Estado de Direito, no qual “os Poderes não são propriamente separados,

mas reciprocamente vigiados e controlados” (Maciel, Adhemar Ferreira. “Dimensões

do Direito Público”, Belo Horizonte: Del Rey, 2000, pág. 226).

Dois  outros  pontos  a  serem  preliminarmente  ressaltados  quanto  à  procedência
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jurídica e normativa do requerimento em análise referem-se ao disposto no art. 54, §

3º,  da  Constituição de Minas Gerais,  o  qual  assegura à  ALMG 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 30

dias, ou a prestação de informação falsa constituem infração administrativa, sujeita a

responsabilização”;  e  ao  disposto  no  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento  Interno  da

Assembleia,  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.

Em face dessas considerações, as quais asseguram legitimidade e legalidade à

solicitação  ora  em  tela,  assentada  em  sólido  lastro  constitucional  e  regimental,

passamos à análise de seu mérito, sob a ótica da motivação suficiente e da finalidade

específica que a justificam.

O requerimento em análise tem fulcro nas discussões ocorridas durante audiência

pública promovida pela Comissão de Direitos  Humanos desta Casa, em 6/4/2011,

quando Delegados da Polícia Civil e representantes do Sindicato dos Delegados de

Polícia do Estado de Minas Gerais – Sindepominas – apresentaram reivindicações

referentes a remuneração e condições de trabalho. Foram feitas queixas quanto a

jornada excessiva, situação física beirando a insalubridade em algumas delegacias e

falta  de  equipamento,  material  de  apoio  e  recursos  humanos  para  o  trabalho

cotidiano, e abordado o fato de muitos Delegados estarem abandonando a carreira

por  outras,  também  jurídicas,  mas  mais  bem  estruturadas  e  com  melhor

remuneração. Nessa mesma ocasião, foi informada a possibilidade de greve por parte

desses profissionais,  dependendo de como as reivindicações da categoria fossem

encaminhadas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag.

Ressalta-se que alguns dias antes, em 28/3/2011, já tinha havido paralisação de um

dia  dos  Delegados  da  Polícia  Civil.  Segundo  dados  do  Sindepominas,  mais  da

metade dos Municípios mineiros não contam hoje com um Delegado, havendo pouco

mais de mil desses profissionais em atividade no Estado e uma taxa de evasão média

de 15 Delegados por ano.
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Eventos recentes realizados pela ALMG também foram palco para as reivindicações

dos  Delegados  da  Polícia  Civil.  Pode-se  citar,  como  exemplos,  algumas  das  20

audiências  preparatórias  para  o  fórum  técnico  “Segurança  pública:  drogas,

criminalidade e violência”, promovidas pela Comissão de Segurança Pública nas 18

sedes das Regiões Integradas de Segurança Pública  –  Risps – do Estado,  entre

agosto de 2009 e junho de 2010; e o “Fórum Democrático para o Desenvolvimento de

Minas Gerais”, realizado em fevereiro de 2011.

Por outro lado, muitas audiências públicas realizadas pelas comissões permanentes

da  Casa  revelam  a  preocupação  da  população  mineira  diante  de  um  quadro  de

aparente crescimento de infrações penais, cuja apuração é dirigida por Delegados de

carreira da Polícia Civil, conforme dispõem o § 4º do art. 144 da Constituição Federal

e o art. 139 da Constituição Estadual.

Em  face  dos  fatos  expostos,  evidenciam-se  a  motivação,  a  relevância  e  a

oportunidade do requerimento em tela, não apenas como exercício da prerrogativa de

fiscalização  e  controle  da  ALMG,  mas  também  com  a  finalidade  de,  em  última

instância, viabilizar o direito da sociedade a um governo “eficaz”, como determina o

“caput” do art. 73 da Constituição Estadual.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 470/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 4 de julho 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 471/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão  de  Direitos  Humanos,  por  meio  da  proposição  em  foco,  requer  à

Presidência da Assembleia seja encaminhado à Corregedoria Especial de Apoio e

Assistência  à  Pessoa  com  Deficiência  –  Caade  –  e  à  Diretoria-Geral  da  Loteria

Mineira – Lemg – pedido de informações sobre as relações dessas instituições com o
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Creia Espaço Cultural e sobre os motivos pelos quais há atraso no repasse de bolsas

de estudo a essa entidade, desde o início deste ano.

Após a publicação no “Diário do Legislativo” de 21/04/2011, vem a matéria à Mesa

da Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição  em  análise  requer  à  Presidência  da  Assembleia  seja  enviado  à

Corregedoria Especial de Apoio e Assistência à Pessoa com Deficiência – Caade – e

à Diretoria-Geral da Loteria Mineira – Lemg - pedido de informações sobre a relação

de cada um desses órgãos com a entidade Creia Espaço Cultural e sobre os motivos

pelos quais há atraso no repasse de bolsas de estudo para essa entidade.

Consoante com a função fiscalizadora e de controle do Parlamento, a Constituição

do Estado determinou,  em seu art.  54,  § 2°,  que a M esa da Assembleia  poderá

encaminhar ao Secretário de Estado pedido escrito de informação. De acordo com o

mesmo princípio, o art. 100, IX, do Regimento Interno, faculta às Comissões o direito

de solicitar à Mesa encaminhamento de pedido por escrito de informação, em razão

da matéria compreendida em sua denominação ou da finalidade de sua constituição e

quanto a fato sujeito a controle e fiscalização da Assembleia Legislativa.

Quanto ao conteúdo da proposição, cumpre-nos informar que a Caade mantém um

programa de ajuda de custo a famílias de pessoas com deficiência mental grave, com

idade até 21 anos, com a finalidade específica de custear vaga em escola de ensino

especial. Até 2010 esse programa era financiado com recursos da Lemg. Em 2011, o

programa  passa  a  ser  de  execução  direta  da  Secretaria  de  Estado  do

Desenvolvimento Social – Sedese –, sob a responsabilidade da Caade.

Importa, ainda, informar que neste programa, a família recebe diretamente a ajuda

de  custo  do  Estado  e  faz  o  pagamento  à  escola  especializada.  O  pagamento  é

liberado mediante controle mensal de frequência encaminhado pela escola de ensino

especial à Caade.

As alterações recentes na estrutura e no funcionamento do programa justificam a

solicitação da informação à Caade, para que a Casa, conhecendo a nova dinâmica do
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programa, possa exercer  seu papel  de controle e  de fiscalização.  Importa,  ainda,

conhecer  a  relação  da  Caade  com  as  entidades  de  educação  especial,

especificamente  com a entidade Creia  Espaço Cultural,  situada na Rua Tompson

Flores, 200, no Bairro Gutierrez, em Belo Horizonte.

Julgamos, portanto, pertinente o requerimento, mas chamamos a atenção para uma

imprecisão  no texto  apresentado:  o  nome de  um  dos  órgãos  a  que  se  pretende

solicitar  a informação é“Coordenadoria”  Especial de Apoio e Assistência à Pessoa

com  Deficiência  –  Caade  –,  e  não  “Corregedoria”,  como  consta  na  proposição

original.  Além  disso,  como  a  Lemg  não  participa  do  financiamento  do  referido

programa, não se justifica encaminhar pedido de informação a essa entidade. Para

corrigir essas imprecisões, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 471/2011, na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentamos a seguir.

SUBSTITUTIVO N° 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Direitos Humanos requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

enviado à Coordenadoria Especial de Apoio e Assistência à Pessoa com Deficiência –

Caade – pedido de informação sobre o programa que concede bolsa de estudo à

pessoa com deficiência mental grave, bem como sobre a frequência dos bolsistas na

instituição  Creia  Espaço  Cultural,  na  Rua  Tompson  Flores,  nº  200,  no  Bairro

Gutierrez, Município de Belo Horizonte, a fim de se esclarecerem os motivos pelos

quais os repasses das bolsas de estudo a essa entidade estão atrasados desde o

início deste ano.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 4 de julho de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente - Inácio Franco, relator - José Henrique - Paulo Guedes -

Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 474/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, a proposição

em tela tem por objetivo solicitar ao representante do Ministério Público da Comarca

de Coronel Fabriciano informações acerca das providências adotadas com relação

aos  radares  instalados  no  Município  e  ao  contrato  celebrado  com  a  empresa

prestadora de serviço que opera as lombadas eletrônicas.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/4/2011 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, de autoria da Comissão de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte, foi elaborado a pedido do Deputado Celinho do Sinttrocel.

A Constituição  do  Estado,  no  seu  art.  54,  §  3°,  con fere  a  este  Parlamento  a

prerrogativa  de  encaminhar  pedido  de  informação  a  autoridades  estaduais,  e  a

recusa, o não atendimento no prazo de 30 dias ou a prestação de informação falsa

constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização. Os arts. 79, VIII, “c”, e

233, XII, do Regimento Interno tratam de requerimento com pedido de informação às

autoridades  estaduais  sobre  fato  sujeito  a  controle  e  fiscalização  da  Assembleia

Legislativa.

O  Ministério  Público  da  comarca  de  Coronel  Fabriciano,  autoridade  estadual

responsável pela averiguação de supostas irregularidades na instalação de radares e

seus contratos, é representada pela 3ª Promotoria de Justiça daquela comarca, na

pessoa do Sr. Anibal Tamaoki.

Tendo em vista vários questionamentos efetuados pela população em audiências

públicas realizadas por esta Casa Legislativa no Município de Coronel Fabriciano, tais

como  falta  de  visibilidade  destes  equipamentos,  instalação  sem  estudo  técnico

adequado, falta de aferição e correta utilização das lombadas eletrônicas, além de

denúncias  veiculadas  pela  TV  Globo,  através  do  programa  “Fantástico”,  sobre
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suposta existência de um máfia dos radares no Estado de Minas Gerais, entendemos

que a proposição em tela é pertinente e legítima.

Conclusão

Considerando o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 474/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 4 de julho de 2011.

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, 6 DE JULHO DE 2011

ATAS

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/6/2011

Às  14h45min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Adalclever

Lopes,  Celinho  do  Sinttrocel  e  Gustavo  Valadares,  membros  da  supracitada

Comissão.  Estão  presentes,  também,  os  Deputados  Gilberto  Abramo  e  Paulo

Guedes.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Adalclever  Lopes,

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

Celinho do Sinttrocel, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que  a  reunião  se  destina  a  debater  a  aplicação da Lei  nº  19.445,  de  2011,  que

estabelece normas para coibir o transporte metropolitano e intermunicipal clandestino

de passageiros no Estado, e a fiscalização por parte dos órgãos responsáveis e a

discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A Presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários da reunião para ouvir os Srs. João Afonso Baeta Costa Machado, Diretor

de  Fiscalização  do Departamento  de  Estradas  de  Rodagem do Estado de Minas

Gerais  –  DER-MG  –,  representando  José  Élcio  Santos  Monteze,  Diretor-Geral;

Ricardo  de  Azevedo,  Chefe  da  Seção  de  Policiamento  e  Fiscalização  da  4ª

Superintendência  da Polícia  Rodoviária  Federal,  representando Helênio  Romualdo

Almeida, Superintendente Regional Substituto; Joel Gomes Moreira Filho, Presidente

da Comissão de Apoio aos Movimentos Sociais da Ordem dos Advogados do Brasil -

OAB - Seção Minas Gerais, representando Luís Cláudio da Silva Chaves, Presidente;

Agnaldo Lima de Barros, Subcomandante do Batalhão de Polícia Militar Rodoviário do

Estado de Minas Gerais,  representando o Ten.-Cel.  PM Sebastião Olímpio Emídio

Filho,  Comandante;  Lindberg  Ribeiro  Garcia,  Assessor  Técnico  da  Secretaria  do

Estado de Transportes  e  Obras Públicas;  e  Fernando Antônio Silveira  Rodrigues,

Assessor da Diretoria de Fiscalização do DER-MG; e as Sras. Zaira Carvalho Silveira,

Assessora  Jurídica  do  Sindicato  das Empresas  de Transporte  de  Passageiros  no
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Estado de Minas Gerais – Sindpas -, representando Luiz Carlos Gontijo, Presidente;

Michelle  Guimarães  Carvalho,  Assessora  Jurídica  do  Sindicato  das  Empresas  de

Transporte de Passageiros Metropolitano – Sintram -, representando Rubens Lessa

Carvalho,  Presidente,  os  quais  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O

Presidente, autor 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. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 28 de junho de 2011.

Adalclever  Lopes,  Presidente  –  Célio  Moreira  –  Celinho  do  Sinttrocel  –  Dalmo

Ribeiro Silva.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 16/6/2011

Às 10h11min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Almir Paraca e João Leite, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Almir Paraca, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado João Leite, dispensa a leitura

da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater a

situação de Distritos de Municípios mineiros que alegam não receber assistência da

Fundação  Nacional  de  Saúde  -  Funasa  -  e  a  discutir  e  votar  proposições  da

Comissão.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos da Deputada Liza Prado em que solicita

seja realizada reunião de audiência pública no intuito de criar diretrizes, subsídios e

meios para a realização de estudos objetivando a criação e implantação da Região

Metropolitana  de  Uberlândia;  e  do  Deputado  Almir  Paraca  em  que  solicita  seja

realizada reunião de audiência pública com o objetivo de receber a Ministra de Estado
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do  Desenvolvimento  Social  e  do  Combate  à  Fome,  Tereza  Campello,  para  que

apresente  e  debata  o  Plano Brasil  Sem Miséria,  sob a  responsabilidade  daquela

Pasta. É recebido pela Presidência requerimento do Deputado Paulo Lamac em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública para expor e debater os graves

problemas  enfrentados  pela  população  do  Município  de  Sabará,  em  razão  da

ausência  de  política  de  desenvolvimento  urbano  para  o  Bairro  Castanheiras,

localizado  na divisa  com  o  Município  de  Belo  Horizonte.  O  Deputado João  Leite

solicita que seja encaminhado ao Presidente da Casa pedido de informação sobre a

competência  da  Comissão  para  apreciar  o  referido  requerimento.  A  Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir  os Srs. Licínio Eustáquio

Xavier,  Assessor  Ambiental  da  Associação  Mineira  de  Municípios  -  AMM  -,

representando Ângelo José Roncalli de Freitas, Presidente; Ronaldo Cerqueira Lima,

Superintendente da Funasa; Lermino Pimenta, médico nefrologista; e Antônio Divino

de Souza, Superintendente Substituto e Chefe da Divisão de Engenharia da Funasa,

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

Deputado João Leite, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2011.

Almir Paraca, Presidente - Pompílio Canavez - Liza Prado.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E

COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 16/6/2011

Às  9h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado  Doutor  Viana,

membro  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  e  os

Deputados  Tenente  Lúcio,  Ulysses  Gomes  e  Vanderlei  Miranda,  membros  da

Comissão  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e  Cooperativismo.  Havendo  número
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regimental, o Presidente, Deputado Tenente Lúcio, declara aberta a reunião e informa

que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta das Comissões. A

Presidência informa que a reunião se destina a debater a implantação de programa

estadual  de incentivo ao turismo de pesca esportiva.  A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Daly Oliveira, representante da

Federação dos Circuitos Turísticos do Estado de Minas Gerais; Helen Regina Mota e

Andréia Cassia Pires de Almeida, Analistas de Meio Ambiente da Cemig; e os Srs.

Adair  Divino  da  Silva,  Prefeito  Municipal  de  Três  Marias;  Marcos  Flávio  França,

Gerente Regional de Pesca do IEF, representando o Sr. Adriano Magalhães Chaves,

Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; José Antônio Freitas

Dias  Leite,  Promotor  de  Justiça  da  Comarca  de  Três  Marias;  Michel  Lopes,

Coordenador-Geral  de  Registro  e  Licenças do Ministério  da Pesca;  o  Capitão-de-

Corveta Jurcelino de Souza Silva Junior, Capitão dos Portos da Capitania Fluvial do

São  Francisco,  representando  o  Vice-Almirante  Carlos  Autran  Oliveira  Amaral,

Comandante do 2º Distrito Naval; o Ten. PM Waldeci Custódio da Luz, Comandante

da  226ª  Cia.  da  PMMG;  os  Srs.  Elias  de  Assis  Oliveira,  Secretário  de

Desenvolvimento Econômico, Esporte e Turismo de Três Marias; Valtin Quintino da

Rocha,  Presidente da Federação de Pescadores de  Minas Gerais;  Renato Costa,

representando o  Sr.  Marlúcio  Ferreira,  Diretor  de Comunicação da Associação de

Pesca Esportiva  e Consciência  Ambiental  de  Uberlândia;  Fabiano Magella  Lucas,

Prefeito Municipal de São Gonçalo do Abaeté; Tui Oliveira, instrutor do Projeto Grael,

e William Dornas, Presidente do Náutico Clube de Três Marias, que são convidados a

tomar assento à mesa. O Presidente, na condição de autor do requerimento que deu

origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

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

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

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

das  Comissões  para  a  próxima  reunião  conjunta,  com  edital  a  ser  publicado,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos da reunião.

Sala das Comissões, 4 de julho de 2011.

Célio Moreira, Presidente – Tenente Lúcio – Antônio Carlos Arantes – Tiago Ulisses.
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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/6/2011

Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Bonifácio  Mourão,  Fred  Costa,  Ivair  Nogueira  e  Doutor  Viana  (substituindo  o

Deputado  Gustavo  Corrêa,  por  indicação  da  Liderança  do  DEM),  membros  da

supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Tadeu  Martins  Leite.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta

a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ivair Nogueira,

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

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

destina a apreciar  a matéria constante na pauta e discutir e votar proposições da

Comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Ivair Nogueira, que

conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.092/2010, no 1º turno, na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 a 3,

o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Rogério Correia. 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 926 e 939/2011. Passa-se à 3ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

proposições  da  Comissão.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  requerimento  do

Deputado Rogério Correia em que solicita reunião de audiência pública conjunta com

a Comissão de Participação Popular para tratar das diligências realizadas por Oficiais

de Justiça, Comissários da Infância e Juventude, Assistentes Sociais e Psicólogos do

Tribunal  de  Justiça do  Estado de Minas  Gerais.  Foram adiadas  as  votações  dos

requerimentos do Deputado Rogério Correia em que solicita a realização de reunião

de audiência pública para debater e obter esclarecimentos acerca da situação dos

trabalhadores efetivados pela Lei Complementar nº 100, de 5/11/2007;  reunião de

audiência pública para debater alterações no Estatuto do Servidor Público do Estado

de Minas Gerais; e reunião de audiência pública para discutir a situação em que se
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encontram os servidores públicos, principalmente os aposentados, no que se refere

ao  atendimento  do  Instituto  de  Previdência  dos  Servidores  do  Estado  de  Minas

Gerais.  Registra-se  a  presença  do  Deputado  Gustavo  Corrêa.  A  Presidência

suspende a reunião por cinco minutos para acordo entre as Lideranças. Verificando a

inexistência de quórum, a Presidência deixa de reabrir a reunião por falta de número

regimental,  convoca os  membros  da  Comissão  para  a  próxima reunião  ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de junho de 2011.

Gustavo Corrêa, Presidente - Bonifácio Mourão - Délio Malheiros - Ivair Nogueira -

Neider Moreira.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE RÚBIO DE ANDRADE PARA O

CARGO DE DIRETOR-GERAL DO IDENE, EM 21/6/2011

Às  14h35min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Ana  Maria

Resende  e  os  Deputados  Luiz  Henrique,  Duarte  Bechir  e  Tadeu  Martins  Leite,

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

Deputado Luiz Henrique,  declara aberta a reunião e,  em virtude da aprovação de

requerimento  do  Deputado  Duarte  Bechir,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes.  A Presidência informa que a reunião se destina a proceder  à arguição

pública do Sr. Rúbio Andrade, indicado para o cargo de Diretor-Geral do Instituto de

Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene -, a apreciar a matéria

constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  preposições  da  Comissão.  A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir o indicado e realizar sua

arguição pública, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os

trabalhos ordinários da reunião. O Deputado Tadeu Martins Leite 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,  em  turno  único,  o  parecer  pela  aprovação  da

Indicação nº 26/2011 (relatora: Deputada Ana Maria Resende). Cumprida a finalidade

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



353
____________________________________________________________________________

lavratura da ata e encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2011.

Luiz Henrique, Presidente - Ana Maria Resende - Duarte Bechir - Tadeu Martins

Leite.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

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

21/6/2011

Às 15h11min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

Adelmo Carneiro Leão e Antônio Júlio (substituindo o Deputado Tadeu Martins Leite,

por indicação da Liderança do Bloco Minas sem Censura), 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

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 matéria constante na pauta e a discutir e

votar proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício do Sr. Eder Sá

Alves  Campos,  Gerente  Adjunto  do  Projeto  Estruturador  Copa  2014,  informando

sobre acordo firmado pelo governo federal com a Fifa,  para garantir a proteção à

marca do evento,  com cujas  obrigações os Estados  e  as  cidades-sedes  também

compartilham;  e  de  correspondência  publicada no “Diário  do  Legislativo”,  na  data

mencionada entre parênteses: ofícios do Sr. Aurelídio Rodrigues Chaves, Vereador da

Câmara Municipal de Pescador (4/6/2011); e da Associação dos Moradores e Amigos

de Itinga (16/6/2011). O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições,

das quais designou como relatores os Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs

504/2011,  no  1º  turno  (Deputado  Marques  Abreu),  1.474/2011,  em  turno  único

(  Deputado Fabiano Tolentino)  e 1.509/2011,  em turno único (  Deputado Gustavo

Perrella).  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  convertido  em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude o Projeto de Lei nº 1211/2011. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão e  a  votação  de  proposições  que dispensam  a
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apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 1.384, 1.398, 1.448 e 1.499/2011, que

receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 803 e 804/2011.  Passa-se à 3ª  Fase da 2ª

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

Comissão.  A  Presidência  recebe,  para  posterior  apreciação,  requerimento  dos

Deputados Rogério Correia e Antônio Júlio em que solicitam seja realizada reunião de

audiência pública para debater a execução das obras do Mineirão-Mineirinho para a

Copa  2014,  objeto  de  auditoria  realizada  pelo  Tribunal  de  Contas  do  Estado,

consoante  relatório  técnico  dessa  Corte  recentemente  divulgado.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de junho de 2011.

Marques Abreu, Presidente – Fabiano Tolentino – Gustavo Perrella.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 22/6/2011

Às  9h3min,  comparecem na Sala  das Comissões  os  Deputados Durval  Ângelo,

Duarte Bechir  e Tenente Lúcio (substituindo o Deputado Luiz Carlos  Miranda, por

indicação  da  Liderança  do  PDT),  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 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

discutir  e  votar  proposições  da  Comissão e  comunica o recebimento  da  seguinte

correspondência: ofícios dos Srs. Carlos, policial militar, pedindo à Comissão que o

ajude, pois alega ter sido excluído injustamente da Polícia Militar; Júlio César Furtado

Mourão,  Gestor  de  Negócios  Automotivos,  solicitando  ajuda  da  Comissão  para  a

situação dos desempregados;  e  da  Sra.  Maria  Célia  Néri  de  Oliveira,  Assessora-

Chefe  de  Comunicação  do  Ministério  Público  Federal  do  Estado,  encaminhando

cópias  da  cartilha  “Diretrizes  para  uma  Polícia  Cidadã”,  com  orientações  sobre
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direitos  e deveres  dos cidadãos diante  da  atuação policial;  e  de correspondência

publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios da

Sra.  Thaís  Leite  Garcia  de  Pinho e  dos  Srs.  João Izael  Querino  Coelho,  Prefeito

Municipal  de  Itabira,  Eduardo  Caldeira  de  Souza  Penna,  Secretário  Municipal  de

Saúde,  Alceu  José  Torres  Marques  (16/6/2011);  Giêdra  Cristina  Pinto  Moreira,

Defensora  Pública  Federal,  Jeferson  Luiz  Pereira  Coelho,  Procurador-Geral  do

Trabalho em exercício,  Zani  Cajueiro Tobias de Souza (17/6/2011).  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 (4), em que solicita sejam

encaminhadas ao Conselho Nacional de Justiça, à Corregedoria-Geral do Tribunal de

Justiça de Minas Gerais, à Ouvidoria de Polícia e à Ordem dos Advogados do Brasil -

Seção de Minas Gerais as notas taquigráficas da 33ª Reunião Extraordinária desta

Comissão, destinada a receber informações e denúncias sobre a possível venda de

"habeas corpus" no processo do goleiro Bruno; em que solicita a participação desta

Comissão na campanha antidrogas promovida pela Fiemg e pelo Instituto Minas pela

Paz,  a ser realizada no dia 29/6/2011, às 11 horas,  na Fiemg; seja encaminhado

convite a todos os Parlamentares desta Casa para que participem do lançamento da

Campanha Nacional do Desarmamento 2011 em Minas Gerais; seja realizada visita

desta Comissão à Penitenciária Nelson Hungria para ouvir o goleiro Bruno sobre a

denúncia de que a Juíza da Comarca de Esmeraldas estaria negociando a concessão

de "habeas corpus";  Durval  Ângelo e João Leite,  em que solicitam seja realizada

reunião para ouvir o goleiro Bruno Fernandes das Dores de Souza e o advogado

Cláudio Dalledone, sobre denúncia contra a Juíza da Comarca de Esmeraldas acerca

de suposta  negociação para  a  concessão de "habeas corpus".  São rejeitados  os

seguintes requerimentos do Deputado Paulo Lamac (3), em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública na Vila Santa Rita de Cássia - Aglomerado Santa Lúcia -

para discutir a violação dos direitos humanos de cerca de 1.200 famílias que estão

sendo  desalojadas  de  forma  arbitrária  e  sem  justa  indenização  pela  Companhia

Energética de Minas Gerais – Cemig -; seja realizada reunião de audiência pública

para debater a violação dos direitos humanos da população do Município de Sabará,
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em razão da ausência de infraestrutura adequada e saneamento básico no Bairro

Castanheiras; seja realizada reunião de audiência pública para debater a violação dos

direitos humanos de moradores do Distrito de Ravena, no Município de Sabará, que,

devido a falta de abastecimento de água potável,  estão sendo obrigados a utilizar

água imprópria para o consumo humano. É adiada a votação do requerimento de

autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão em que solicita a realização de audiência

pública para apresentação de denúncia formulada pelo Ministério Público de Minas

Gerais a respeito da precariedade do sistema socioeducativo do Estado, que permitiu

a  morte  de  pelo  menos  30  adolescentes  infratores  nos  últimos  três  anos,  a

requerimento  do  Deputado  Duarte  Bechir,  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, 28 de junho de 2011.

Durval Ângelo, Presidente - Sargento Rodrigues - Rogério Correia - Delvito Alves.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE AS CANDIDATURAS DO DEPUTADO MAURI TORRES E DO

SR. ALEXANDRE BOSSI QUEIROZ AO CARGO DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL

DE CONTAS DO ESTADO, EM 22/6/2011

Às 9h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bonifácio Mourão,

Dalmo Ribeiro Silva, Duarte Bechir, Tadeu Martins Leite e Ulysses Gomes, membros

da supracitada Comissão. Estão presentes, também, a Deputada Ana Maria Resende

e  os  Deputados  Sargento  Rodrigues,  Gustavo  Valadares,  Carlin  Moura  e  Bosco.

Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Bonifácio  Mourão,  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 proceder à arguição pública do Deputado Mauri Torres e

do Sr. Alexandre Bossi Queiroz, apreciar a matéria constante na pauta e discutir e

votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para proceder à arguição pública dos candidatos, conforme consta das notas
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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,  são aprovados, cada um por  sua vez,  os  pareceres pela aprovação das

indicações do Deputado Mauri Torres e do Sr. Alexandre Bossi Queiroz, às quais se

referem os Requerimentos nºs 937 e 938/2011, respectivamente (relator: Deputado

Dalmo Ribeiro Silva). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 22 de junho de 2011.

Bonifácio  Mourão,  Presidente  –  Dalmo  Ribeiro  Silva  –  Duarte  Bechir  –  Tadeu

Martins Leite – Ulysses Gomes.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 22/6/2011

Às  14h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Zé  Maia,

Gustavo  Valadares  e  Duarte  Bechir  (substituindo,  respectivamente,  os  Deputados

Doutor Viana e João Vítor Xavier, por indicação da Liderança do Bloco Transparência

e  Resultado)  e  Tadeu  Martins  Leite,  substituindo  o  Deputado  Antônio  Júlio,  por

indicação  da  Liderança  do  Bloco  Minas  Sem  Censura),  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo número regimental,  o Presidente,  Deputado Zé Maia,  declara

aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência

publicada no “Diário do Legislativo” de 17/6/2011: ofícios dos Srs. Ramaís de Castro

Silveira, Secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, e Rômulo

Martins  de  Freitas,  Superintendente  Regional  da  CEF.  O  Presidente  acusa  o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei Complementar nºs 7 e 8/2011 (Deputado Zé Maia) e Projetos

de Lei nºs 22/2011 (Deputado Romel Anísio); 90/2011 (Deputado Gustavo Perrella);
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499/2011  (Deputado  Doutor  Viana);  500  e  1.231/2011  (Deputado  Antônio  Júlio);

505/2011 (Deputado Ulisses Gomes); 974 e 997/2011 (Deputado João Vítor Xavier),

no 1º turno; e 874 e 1.111/2011 (Gustavo Perrella); 879/2011 (Deputado Doutor Viana)

e 963/2011 (Deputado João Vítor Xavier), no 2º turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre

proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são

aprovados, cada um por  sua vez,  os  pareceres pela aprovação,  no 2º  turno,  dos

Projetos de Lei  nºs 4/2011 (relator:  Deputado Zé Maia);  874 e 1.111/2011 (relator:

Deputado Duarte Bechir, em virtude de redistribuição) e 963/2011 (relator: Deputado

Tadeu Martins Leite, em virtude de redistribuição) na forma do vencido no 1º turno; e

879/2011 (relator: Deputado Gustavo Valadares, em virtude de redistribuição); e pela

aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 355/2011 (relator:  Deputado Gustavo

Valadares,  em  virtude  de  redistribuição).  Registra-se  a  presença  dos  Deputados

Antônio Júlio, Doutor Viana e Ulisses Gomes. O Deputado Tadeu Martins Leite retira-

se da reunião. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º

turno, do Projeto de Lei nº 505/2011 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, da Comissão de Educação, Ciência e

Tecnologia (relator: Deputado Ulisse Gomes). O parecer que conclui pela aprovação

do Projeto de Lei nº 89/2011 na forma do Substitutivo nº 1, tem a discussão adiada,

atendendo-se  a  requerimento  do  Deputado  Gustavo  Valadares,  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 e

para  as  reuniões  extraordinárias  de  29/6/2011,  às  10h30min  e  às  14h15min,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2011.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Doutor Viana - Romel Anízio.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 22/6/2011

Às  14h35min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Ana  Maria

Resende e os Deputados Duarte Bechir e Luiz Henrique, membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Duarte  Bechir,



359
____________________________________________________________________________

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

Luiz  Henrique,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a discutir  e votar pareceres em fase de redação final e

acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores

citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  540,  541  e  542/2011  (Deputada  Ana  Maria

Resende); e Projetos de Lei nºs 594, 667 e 1.201/2011 (Deputado Luiz Henrique).

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação do Plenário.  Após

discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 540, 541, 542, 594 e 667/2011, que receberam parecer

por sua aprovação. 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 Parecer de Redação Final

do Projeto de Lei nº 1.201/2011, que recebeu parecer por sua aprovação. Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Ana Maria Resende – Bosco.

ATA DA 35ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

28/6/2011

Às  14h2min,  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, considera-a aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a

reunião se destina a discutir as políticas públicas voltadas para a prevenção ao uso

de drogas e o tratamento dos usuários, especialmente no que se refere ao crack.

Registra-se a presença dos Deputados João Leite (substituindo o Deputado Delvito

Alves,  por  indicação da Liderança do BTR) e  Tadeu Martins  Leite  (substituindo o
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Deputado Paulo Lamac, por indicação da Liderança do Bloco Minas sem Censura). O

Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 1.887/2011, em turno único,

para  o  qual  designou  o  Deputado  Paulo  Lamac  como  relator.  A  Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir  as Sras. Valéria da Silva

Rodrigues,  Juíza  de  Direito  Titular  da  Vara  de  Atos  Infracionais  da  Infância  e  da

Juventude de Belo Horizonte,  e Raquel  Pacheco Ribeiro de Souza,  Promotora de

Justiça  da  Coordenadoria  de  Defesa dos Direitos  das  Famílias,  e  os  Srs.  Cloves

Eduardo Benevides, Subsecretário de Políticas sobre Drogas da Secretaria de Estado

de  Defesa  Social;  Juliano  Carneiro  Veiga,  Secretário-Geral  dos  Juizados  de

Conciliação do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais; Sanderson de Souza

Mariano,  membro  da  Associação  Mineira  de  Pais  e  Amigos  para  Prevenção  e

Tratamento do Uso de Drogas – Ampare –; Sylberto Sette Silva, membro e Presidente

do Grupo Movimento em Ação, e Robert William de Carvalho, Presidente da ONG

Defesa Social, os quais 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

nas  notas taquigráficas.  A Presidência  retoma os trabalhos ordinários  da  reunião.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação  de  proposições  da  Comissão.  Submetido  a  votação,  é  aprovado

requerimento da Deputada Maria Tereza Lara e do Deputado Durval Ângelo, em que

solicitam seja realizada visita ao Educandário Carlos Chagas, no Município de Juiz de

Fora, onde vivem filhos de ex-hansenianos oriundos dos preventórios. 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, 30 de junho de 2011.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 28/6/2011

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Délio  Malheiros,  Bonifácio  Mourão,  Ivair  Nogueira  e  Neider  Moreira,  membros  da
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supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Doutor Viana. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Gustavo Corrêa, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ivair Nogueira, dispensa a

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

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

apreciar a matéria constante na pauta e discutir e votar proposições da Comissão.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase

de discussão do Parecer para o 1º Turno do Projeto de Lei nº 5.092/2010, que conclui

pela  aprovação  da  matéria  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de

Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 a 3 (relator: Deputado Ivair Nogueira),

foram apresentadas as Propostas de Emenda nº 1, do Deputado Romeu Queiroz, e

nº 2, do Deputado Délio Malheiros. Encerrada a discussão, é submetido a votação e

aprovado o parecer.  Submetidas a votação,  cada uma por  sua vez,  é rejeitada a

Proposta de Emenda nº 1 e aprovada a Proposta de Emenda nº 2. Foi aprovada a

nova  redação  do  parecer,  que  conclui  pela  aprovação  da  matéria  na  forma  do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 a 4.

Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação do Projeto de Lei nº

772/2011, no 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2 (relator: Deputado Neider Moreira).

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos dos Deputados Rogério Correia (2), em que solicita a

realização de reunião de audiência pública para debater alterações no Estatuto do

Servidor Público do Estado de Minas Gerais;  e reunião de audiência publica para

discutir a situação em que se encontram os servidores públicos, principalmente os

aposentados,  no  que  se  refere  ao  atendimento  do  Instituto  de  Previdência  dos

Servidores do Estado de Minas Gerais; Sargento Rodrigues, em que solicita reunião

de audiência pública para debater o Projeto de Lei nº 5092/2010; Neider Moreira (2),

em  que  solicita  a  realização  de  reunião  de  audiência  pública  conjunta  com  a

Comissão  de  Segurança  Pública  para  debater  a  atuação  dos  rondas  noturnos  e

motovigias em Belo Horizonte; e em que solicita seja encaminhado à Secretaria de
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Planejamento e à Defensoria Pública-Geral do Estado de Minas Gerais pedido de

providências para a nomeação imediata dos classificados no IV concurso público para

provimento de cargos da Defensoria Pública 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 julho de 2011.

Gustavo Corrêa, Presidente – Délio Malheiros – Ivair Nogueira – Maria Tereza Lara.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

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

29/6/2011

Às 19h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão e

Rogério Correia (substituindo o Deputado Carlin Moura, por indicação da Liderança

do Bloco Minas sem Censura), membros da supracitada Comissão. Estão presentes,

também, os Deputados Adelmo Carneiro Leão e Pompílio Canavez. Havendo número

regimental,  o  Presidente,  Deputado  André  Quintão,  declara  aberta  a  reunião,

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

Presidência informa que a reunião se destina a comemorar os 27 anos de criação do

MST e debater as questões de reforma agrária no Estado. A Presidência interrompe

os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Aleida Guevara, dirigente do

Partido Comunista Cubano; Marili  Zacarias Pinheiro, Diretora Nacional do MST em

Minas  Gerais;  Sôniamara  Maranho,  Coordenadora  Nacional  do  Movimento  dos

Atingidos  por  Barragens  –  MAB  –;  Bernadete  Esperança  Monteiro,  membro  da

Marcha Mundial  das Mulheres;  Edna Alves dos Santos,  membro da Coordenação

Nacional  do  Movimento  dos  Trabalhadores  Desempregados;  Beatriz  da  Silva

Cerqueira, Coordenadora-Geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação

em  Minas  Gerais  –  Sind-UTE-MG  –;  e  os  Srs.  João  Paulo  Rodrigues  Chaves,

membro da Diretoria Nacional do Movimento dos Trabalhadores sem Terra – MST –;

Marcos de Jesus Leandro, Diretor Executivo da Central Única dos Trabalhadores –

CUT –; Gilson Reis,  Presidente da Central  dos Trabalhadores do Brasil  – CTB –;

Jobert Fernando de Paula, Diretor do Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores na
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Indústria Energética de Minas Gerais – Sindieletro-MG –; Gladson Reis, Presidente

da  Associação  Metropolitana  dos  Estudantes  Secundaristas  –  Ames  –;  Renato

Campos Amaral, Presidente do Sindicato dos Empregados em Indústria de Massas

Alimentícias e Biscoitos de Contagem – Sindimassas –, os quais 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.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

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

Sala das Comissões, 30 de junho de 2011.

André Quintão, Presidente – Bosco – Antônio Carlos Arantes.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 29/6/2011

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Almir  Paraca e Pompílio  Canavez,  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 a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão e  comunica  o  recebimento  de  telegrama do Sr.  Bonifácio  de  Andrada,

Deputado Federal,  justificando sua ausência em debate público, em 30/5/2011; de

ofício dos Srs. Adão Villaverde, Presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande

do  Sul,  e  Cassiá  Carpes,  Presidente  da  Comissão  Permanente  de  Assuntos

Municipais  dessa  Casa,  convidando  para  ato  comemorativo  dos  30  anos  de

instalação dessa Comissão; e da seguinte correspondência, publicada no “Diário do

Legislativo” em 17/6/2011: ofícios dos Srs. Ewerton Laranjo Mendonça, Coordenador

Administrativo da Unidade Regional da Agência Nacional de Transportes Terrestres;

Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça, e Alexandre Magrineli dos
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Reis, Chefe de Gabinete do IEF. 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  773/2011  com  a  Emenda  nº  1,  da

Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Pompílio Canavez, 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

789/2011 com a Emenda nº 1; 840, 844, 877, 880, 942 e 946/2011. Passa-se à 3ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

proposições  da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados  requerimentos  dos  Deputados  Paulo  Lamac  (3)  em  que  solicita  seja

realizada reunião de audiência pública para debater os problemas de infraestrutura

enfrentados  pela  população  do  Distrito  de  Ravena,  no  Município  de  Sabará,

especialmente no que se refere ao saneamento básico e ao abastecimento de água;

seja realizada reunião de audiência pública para debater os problemas enfrentados

pela população do Bairro de Castanheiras, em Sabará, em razão da ausência de

política de desenvolvimento urbano; seja realizada reunião de audiência pública no

Aglomerado Santa Lúcia, em Belo Horizonte, para debater a política de planejamento

urbano desse Município, que provocará o desalojamento de cerca de 1.200 famílias

das Vilas Santa Rita de Cássia e Fazendinha que residem ao longo das linhas de

distribuição de energia da Cemig, bem como a relação dessa concessionária com os

munícipes; e Pompílio Canavez em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública com a finalidade de debater  o aproveitamento de resíduos sólidos para a

geração  de  energia  elétrica  no  Estado;  dos  Deputados  Almir  Paraca,  Pompílio

Canavez e João Leite e da Deputada Liza Prado em que solicitam seja realizada

reunião de audiência pública conjunta com a Comissão de Saúde para debate sobre

doenças  cuja  transmissão  ocorre  em  função  de  más  condições  sanitárias,  como

doença de Chagas, tuberculose, hanseníase, leishmaniose e malária; e da Deputada

Liza Prado (2) em que solicita sejam encaminhadas à Comissão de Desenvolvimento

Urbano da Câmara dos Deputados e ao Deputado Federal Weliton Prado as notas
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taquigráficas  da  reunião  ordinária  da  Comissão  em  15/6/2011,  na  qual  foram

debatidos  os  aspectos  legais,  sociológicos  e  ambientais  da  criação  de  "falsos

condomínios" em Lagoa Santa; e seja realizada reunião de audiência pública conjunta

com a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência para debater o

tema "Desenho universal". Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

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

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

Sala das Comissões, 30 de junho de 2011.

Almir Paraca, Presidente – Luiz Henrique.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 30/6/2011

Às 9h30min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Almir Paraca, membro

da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Almir

Paraca, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual

é dada por aprovada e é subscrita pelo membro da Comissão presente. Registra-se a

presença da Deputada Liza  Prado e  do  Deputado Sebastião  Costa,  membros da

supracitada Comissão. Estão presentes também dos Deputados Luiz Henrique, Paulo

Guedes e Tadeu Martins Leite.  A Presidência informa que a reunião se destina a

debater o desenvolvimento regional do Norte do Estado, com vistas a fortalecer as

políticas  públicas  e  as  ações  de  cooperação  para  melhoria  das  condições

socioeconômicas  dessas  comunidades,  e  de  discutir  e  votar  proposições  da

Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a

Sra.  Rita Josina Feitosa da  Silva,  Presidente da Associação dos  Funcionários  do

Banco  do  Nordeste  do  Brasil;  e  os  Srs.  Gil  Pereira,  Secretário  de  Estado  de

Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas; João

Nilton Castro Martins, Gerente-Geral da agência do Banco do Nordeste do Brasil em

Belo  Horizonte,  representando  o  Sr.  Jurandir  Vieira  Santiago,  Presidente  dessa

instituição financeira; Dorival de Lima, Diretor de Comunicação e Cultura do Banco

Nordeste; Rúbio Andrade, Diretor-Geral do Instituto de Desenvolvimento do Norte e

Nordeste de Minas Gerais – Idene -, que são convidados a tomar assento à mesa. A
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Presidência, na qualidade de um dos autores do requerimento que deu origem ao

debate, passa a fazer 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, 1º de junho de 2011.

Paulo Lamac, Presidente.

ATA DA 36ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

30/6/2011

Às  14h14min,  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 Rogério Correia (substituindo o Deputado Paulo Lamac,

por indicação da Liderança do Bloco Minas Sem Censura), membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Durval  Ângelo,

declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a

aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a receber

informações, debater a situação da população de rua em Belo Horizonte e verificar se

existem ações imediatas no atendimento a esse segmento. A Presidência interrompe

os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Irmã  Cristina  Bove,

Coordenadora  da  Pastoral  Nacional  do  Povo  da  Rua;  Célia  Beatriz  Gomes  dos

Santos, Promotora de Justiça de Direitos Humanos da Procuradoria-Geral de Justiça

do Estado de Minas Gerais; Karina Vieira Alves, Coordenadora do Centro Nacional de

Defesa dos Direitos Humanos da População em Situação de Rua e dos Catadores de

Materiais Recicláveis; o Maj. PM Westerley Martins, Comandante da 15ª Companhia

de  Polícia  Militar;  os  Srs.  Ricardo  Luiz  Rosa,  Presidente  da  Associação  Amor

Franciscano de Assis; Samuel Rodrigues, Coordenador do Movimento Nacional da

População em Situação de Rua; Warlley Silva, Gerente do Serviço Especializado em

Abordagem Social da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; Jorge Raimundo Nahas,
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Secretário Municipal de Políticas Sociais da Prefeitura de Belo Horizonte - Membro do

Grupo Gestor Intersetorial de Acompanhamento da Política Municipal da População

em  Situação  de  Rua,  e  representando  o  Sr.  Márcio  Araújo  de  Lacerda,  Prefeito

Municipal de Belo Horizonte; Jonas Pereira dos Santos, artesão, 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 nas

notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os  trabalhos  ordinários  da  reunião.

Registra-se a presença dos Deputados Delvito Alves e 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  os  requerimentos  dos  Deputados:  Durval  Ângelo  em  que  solicita  seja

realizada  visita  desta  Comissão  aos  moradores  do  Bairro  Carlos  Drummond  de

Andrade, em Itabira, que se encontram acampados em frente à Prefeitura Municipal,

e  reunião  de  audiência  pública  com  vistas  a  facilitar  o  diálogo  entre  as  partes

envolvidas  no  contencioso  de  posse  e  garantir  o  direito  à  moradia  das  famílias

ameaçadas de despejo; Adelmo Carneiro Leão em que solicita seja realizada reunião

de  audiência  pública  para  receber  denúncia  formulada pelo  Ministério  Público  de

Minas  Gerais  sobre  a  precariedade  do  sistema  socioeducativo  do  Estado,  que

permitiu a morte de pelo menos 30 adolescentes infratores mantidos sob sua custódia

nos  últimos  três  anos;  Duarte  Bechir  e  João  Leite  (5)  em  que  solicitam  seja

encaminhado  ao  governo  federal  pedido  de  informações  para  que  apresente  o

montante de recursos efetivamente aplicados no Sistema Nacional de Atendimento

Socioeducativo - Sinase- desde sua criação, em atendimento ao disposto no art. 195

da  Constituição  Federal  e  do  art.  4º  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente;  seja

realizada reunião com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Betim para

que  ele  explique  os  motivos  da  proibição  da  construção  de  unidade  de  medida

socioeducativa nesse Município; seja encaminhado à Secretaria Especial de Direitos

Humanos da Presidência da República pedido de informações sobre o monitoramento

e a avaliação dos sistemas de acompanhamento de políticas, programas e ações
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voltadas  ao  atendimento  dos  adolescentes  submetidos  a  processo  judicial  de

apuração de ato infracional e sob medida socioeducativa; Celinho do Sinttrocel em

que  solicita  seja  realizado  debate  público  desta  Comissão,  da  Comissão  do

Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas  e  da  Comissão  do  Trabalho,  da

Previdência  e  da  Ação  Social  para  discutir  o  Projeto  de  Lei  nº  271/2008,  em

tramitação no Congresso Nacional, que institui o Estatuto dos Motoristas e a atual

realidade do transporte terrestre nos âmbitos federal e estadual; seja encaminhado ao

governo federal pedido de informações para que apresente os valores destinados ao

Estado de Minas Gerais, nos últimos oito anos, para a aplicação em construção e

manutenção  de  unidades  de  medidas  socioeducativas;  seja  encaminhado  à

Secretaria  Especial  de  Direitos  Humanos  da Presidência  da  República  pedido  de

informações  sobre  a  agenda  nacional  com  vistas  ao  reordenamento  físico  das

unidades de internação para adolescentes em conflito  com a lei  e  sobre  quantas

foram financiadas em no Estado. 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, 1º de julho de 2011.

Paulo Lamac, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.508/2011

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 a Associação Beneficente em Defesa da Vida de Coronel

Fabriciano – ABDV –, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

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
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O Projeto de Lei nº 1.508/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Beneficente em Defesa da Vida de Coronel Fabriciano, com sede nesse Município,

entidade  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como finalidade  prestar

serviços  gratuitos,  permanentes  e  sem  nenhum  tipo  de  discriminação  aos  mais

necessitados.

Com  esse  propósito,  a  instituição  promove  assistência  social,  jurídica  e  de

educação integrada para crianças, adolescentes, jovens e idosos; luta pelo direito e

pela  oportunidade  de  acesso  aos  bens  sociais  e  culturais  necessários  ao

desenvolvimento humano; promove ações nas áreas de educação, cultura, esporte e

saúde, com o objetivo de combater a fome e a pobreza, implementando a política de

segurança alimentar  e  nutricional;  defende a  preservação do patrimônio  histórico,

cultural e artístico, do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável; incentiva o

voluntariado e valores universais como ética, paz, cidadania, democracia e direitos

humanos;  fomenta  a  capacitação  e  qualificação,  por  meio  de  cursos

profissionalizantes,  centros  de  produção alternativa  e de  inserção no mercado de

trabalho.

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.

Diante  do relevante  trabalho  da  Associação Beneficente em Defesa da Vida  de

Coronel Fabriciano,  consideramos meritória  a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.508/2011, em turno

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

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.514/2011

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em tela tem por objetivo
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declarar de utilidade pública a Associação de Proteção Animal e Ambiental de Patos

de Minas - Aspaa -, com sede no Município de Patos de Minas.

O projeto foi examinado 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 ele, conforme

preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  1.514/2011 tem por  escopo declarar  de  utilidade pública  a

Associação de Proteção Animal e Ambiental de Patos de Minas, entidade de direito

privado, sem fins lucrativos, fundada em 2005, que desenvolve relevante trabalho em

sua  comunidade,  onde  promove  a  conscientização  e  a  mobilização  das  pessoas

objetivando  a  proteção  do  meio  ambiente  e  o  desenvolvimento  sustentável  no

Município de Patos de Minas.

Para cumprir os seus fins programáticos, zela pela ordem social; defende o bem-

estar  dos  habitantes  da  comunidade  em  que  atua;  desenvolve  ações  integradas

voltadas à proteção da flora e da fauna, especialmente os animais ameaçados de

extinção.

A documentação anexada ao processo demonstra que essa instituição desenvolve

diversas atividades com o intuito de orientar sobre a importância de conservação da

natureza,  num  processo de  participação concreta  na  preservação da vida,  o  que

constitui valiosa parceria com o poder público.

Cabe destacar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem por objetivo adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art. 1º

de seu estatuto.

Isso posto,  consideramos meritória  a intenção de se conceder  à Associação de

Proteção Animal e Ambiental o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.514/2011, em turno

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

Sala das Comissões, 4 de julho de 2011.
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Luzia Ferreira, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.531/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Carlos Miranda, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Clube de Mães Estrela da Manhã, 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 1.531/2011 pretende declarar de utilidade pública o Clube de

Mães  Estrela  da  Manhã,  com sede  no Município  de  Ipatinga,  pessoa jurídica  de

direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como finalidade  agregar  as  mães  e

familiares do Bairro Esperança e adjacentes em atividades comunitárias.

Na consecução de seu propósito, a instituição incentiva iniciativas de promoção da

mulher e alternativas para inserir as mães no mercado de trabalho; apoia atividades

artesanais; orienta suas associadas sobre seus direitos; promove o voluntariado;

ampara crianças e adolescentes, proporcionando-lhes abrigo, alimentação,

recreação, apoio educacional, assistência médica e social; presta assistência aos

menos favorecidos, por meio de distribuição de cestas básicas, visitas domiciliares e

orientações sobre possíveis soluções de problemas.

Diante do relevante trabalho realizado pelo Clube de Mães Estrela da Manhã em

defesa das mulheres de Ipatinga, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.531/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.
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Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.548/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Arlen  Santiago,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação Cultural, Musical e Artística

São Vicente de Paulo, com sede no Município de Pirapora.

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.

Dando  prosseguimento  à  tramitação  da  matéria,  cabe  agora  a  esta  Comissão

deliberar  em  caráter  conclusivo,  com  base  nos  termos  do  art.  103,  I,  “a”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  1.548/2011 tem por  escopo declarar  de  utilidade pública  a

Associação Cultural, Musical e Artística São Vicente de Paulo, com sede no Município

de Pirapora, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como principal

finalidade  promover  atividades  musicais,  culturais  e  artísticas  em  Pirapora.  Seu

objetivo é difundir  a música,  a cultura e a arte,  bem como facilitar  o aprendizado

desses temas.

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,  consideramos

meritório lhe seja outorgado o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.548/2011, em turno

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

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Elismar Prado, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.622/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  Deputado Sebastião Costa,  o projeto  de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Educacional, Recreativa e Cultural

Futebol Clube 15 de Março, com sede no Município de Janaúba.

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 a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  1.622/2011 tem por  escopo declarar  de  utilidade pública  a

Associação Educacional, Recreativa e Cultural Futebol Clube 15 de Março, com sede

no  Município  de  Janaúba,  entidade  privada,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter

filantrópico, assistencial, promocional, recreativo e educacional.

Merecem  destaque  a  realização  de  atividades  esportivas,  em  todas  as

modalidades,  de  caráter  amador  e  profissional,  sociais,  educacionais,  recreativas,

culturais, cívicas e assistenciais; a promoção da melhoria da qualidade de vida dos

associados e da população; a realização de palestras, seminários, fóruns e festivais;

a  criação de  programas  e  atividades  alternativos  para  o  sustento  das  famílias;  a

orientação, promoção e amparo das pessoas idosas, das crianças, dos adolescentes,

das famílias,  das mulheres e das pessoas com deficiência;  a inserção social  dos

cidadãos  e  o  combate  às  formas  de  discriminação;  a  realização  de  cursos  de

capacitação e qualificação profissional; e a implementação de programas de acesso à

saúde, educação, recreação, esporte, lazer, cultura e combate à fome.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pela entidade, consideramos meritório

que lhe seja outorgado o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.622/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.



374
____________________________________________________________________________

Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.623/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Corporação  Musical  São  Pedro,  com  sede  no

Município de Porto Firme.

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 a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  1.623/2011 tem por  escopo declarar  de  utilidade pública  a

Corporação Musical São Pedro, com sede no Município de Porto Firme, entidade de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem por finalidade difundir a arte musical.

Com  esse  propósito,  mantém  escola,  com  o  objetivo  de  proporcionar  o  ensino

gratuito de música, e banda musical. Dessa forma, estimula os jovens carentes da

comunidade  a  frequentarem  aulas  de  música,  visando  sua  socialização  e

profissionalização,  forma músicos;  promove ensaios,  realiza  retretas,  apresenta-se

em cerimônias cívicas, religiosas e em eventos populares e recreativos.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pela entidade, consideramos meritório

que lhe seja outorgado o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.623/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Rômulo Veneroso, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.629/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria  do  Deputado Rogério  Correia,  o  projeto  de  lei  em epígrafe tem por
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objetivo declarar de utilidade pública a Associação Orquidófila de Congonhas, com

sede no Município de Congonhas.

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 a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  1.629/2011 tem por  escopo declarar  de  utilidade pública  a

Associação  Orquidófila  de  Congonhas,  com  sede  no  Município  de  Congonhas,

entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que desempenha importante trabalho

na área ambiental.

Com efeito, a entidade reúne os amantes, cultivadores, estudiosos e preservadores

das  orquídeas;  promove  estudos  sobre  ambiente  natural,  reprodução,  pragas  e

doenças  das  orquídeas;  promove  intercâmbios  com  sociedades  análogas;  realiza

exposição de orquídeas e plantas ornamentais; colabora com entidades públicas e

privadas  na  preservação  da  flora  e  da  fauna;  estimula  a  criação  de  núcleos  e

associações regionais; e difunde conhecimentos sobre orquídeas.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pela entidade, consideramos meritório

que lhe seja outorgado o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.629/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Sávio Souza Cruz, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº

21/2011

Comissão Especial

Relatório

De autoria  de  um terço  dos  membros da  Assembleia  Legislativa  e  tendo como

primeiro signatário o Deputado Paulo Guedes, a Proposta de Emenda à Constituição

no 21/2011 dá nova redação ao art. 256 da Constituição do Estado.
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Publicada no “Diário do Legislativo” em 13/5/2011, a proposição foi distribuída a

esta Comissão Especial para receber parecer, nos termos do disposto no art. 111, I,

“a”, do Regimento Interno.

Nos  termos  do  §  4o  do  art.  174  do  Regimento  Interno,  foi  anexada  a  esta

proposição a Proposta de Emenda à Constituição no 15/2011, devido à semelhança

de conteúdo.

Fundamentação

A proposição em análise pretende dar nova redação ao art. 256 da Constituição do

Estado, com o objetivo de incluir o dia 8 de dezembro, Dia das Gerais, entre as datas

magnas do Estado,  renomeando o  dia  16  de  julho,  data  magna que passa a se

denominar Dia de Minas. Estabelece, ainda, que a semana em que recair o dia 8 de

dezembro será denominada Semana das Gerais e constituirá período de celebrações

cívicas em todo o território mineiro ao lado da Semana de Minas. Por fim, determina

que a Capital do Estado será transferida simbolicamente para a cidade de Matias

Cardoso no Dia das Gerais.

A Constituição do Estado, em seu art. 256, já considera datas magnas do Estado o

dia 21 de abril, Dia de Tiradentes, e o dia 16 de julho, Dia do Estado de Minas Gerais.

Determina,  ademais,  que  a  semana  em  que  recair  o  dia  16  de  julho  constituirá

período de celebrações cívicas no território mineiro e que a Capital do Estado será

transferida simbolicamente para a cidade de Ouro Preto no Dia de Tiradentes e para

a cidade de Mariana, no dia 16 de julho.

Do ponto de vista jurídico e formal, não há óbice à tramitação da matéria, a qual se

insere  no  âmbito  da  competência  legislativa  estadual.  Com  efeito,  o  art.  25  da

Constituição da República de 1988 dispõe que “os Estados organizam-se e regem-se

pelas Constituições e leis que adotarem", observados os princípios da Constituição.

A proposição também não apresenta vício de iniciativa, posto que foram observadas

as disposições relativas à competência para deflagrar o processo legislativo. Com

efeito, o inciso I do art. 64 da Constituição do Estado assegura a prerrogativa para a

apresentação de proposta de emenda à Constituição a, no mínimo, um terço dos

membros da Assembleia Legislativa.

No que diz respeito ao conteúdo, ainda que a conclusão seja a mesma, algumas
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considerações devem ser tecidas.

Registros  históricos  informam  que  o  Estado  de  Minas  Gerais  começou  a  ser

constituído  por  meio  de  duas  correntes  de  desbravadores:  os  que  formaram  a

sociedade  aurífera,  representada  na  cidade  de  Mariana;  e  os  que  formaram  a

sociedade  agropastoril,  representada  na  ocupação  das  margens  dos  Rios  Verde

Grande  e  São  Francisco,  na  Região  Norte  do  Estado.  Enquanto  a  primeira

colonização, reconhecida oficialmente, deu-se no fim do século XVII, com a fundação

do arraial de Mariana em 1696, a ocupação agropastoril do Norte de Minas já ocorria

na década de 1660.

A ocupação  das  terras  marginais  ao  Rio  São  Francisco,  por  meio  da  atividade

pastoril, vem sendo devidamente apresentada por vários historiadores. Frei Vicente

do Salvador, em sua obra “História do Brasil –1500 - 1627”, disponível em meio virtual

no  sítio  da  Biblioteca  Nacional,  noticia  as  entradas  que  se  fizeram  a  partir  das

margens  do  Rio  São  Francisco,  demonstrando  o  paulatino  desbravamento  dos

sertões pela extensão das capitanias envolvidas, a criação de currais de gado e a

formação de extensos latifúndios. Um dos maiores latifúndios de toda a história do

Brasil  situou-se à margem direita do Rio São Francisco. Em seu livro “Raízes de

Minas”,  na pág. 46,  Simeão Ribeiro Pires,  que confirma a constituição de imenso

latifúndio na segunda metade do século XVI, disserta que “inegavelmente a primeira

região mineira a ser povoada foi a do Norte de Minas através dos currais de gado do

Rio São Francisco e do Rio Verde”. Essa região era fornecedora de alimentos que

sustentaram  a  nascente  sociedade  nas  localidades  em  que  ocorria  a  produção

minerária e na Capital da colônia, Salvador.

Segundo  levantamentos  históricos,  o  bandeirante  paulista  Matias  Cardoso  de

Almeida fundou, entre 1663 e 1666, a primeira povoação de Minas Gerais, o arraial

de Morrinhos, atual Município de Matias Cardoso. Salomão de Vasconcellos, em sua

obra sobre o bandeirismo, calcula o ano de fundação de Morrinhos a partir de uma

telha encontrada na igreja matriz, datada de 1703. Julga que o início de edificação da

igreja foi “aí pelas alturas de 1673, o que coincide razoavelmente com o tempo das

guerrilhas  do  Norte.  Tendo-se,  porém,  ainda  em  vista  que igrejas  desse vulto  só

começavam nos povoados e arraiais já formados e desenvolvidos, lícito é dar mais 10
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anos, pelo menos, para o arraial de Morrinhos (...) aí por volta de 1663”.

Com base em vasta documentação histórica, o Instituto Histórico e Geográfico de

Minas Gerais – IHGMG – já reconhece que a Capitania de Minas Gerais se formou

tanto da exploração aurífera nas minas como da atividade pastoril nos gerais. O atual

território mineiro resultou, à época inicial de sua fundação, sem prejuízo de posterior

acréscimo  das  terras  do  Triângulo  Mineiro,  dos  desmembramentos  de  quatro

capitanias: a de São Paulo e a de Minas do Ouro – Região Sul, até aproximadamente

a região onde hoje se encontram os Municípios de Ouro Preto e Mariana –; a da

Bahia – margem direita do Rio São Francisco, até a região que atualmente abrange

os Municípios de Sabará e Belo Horizonte –; e a de Pernambuco – margem esquerda

do Rio São Francisco.

Nesta oportunidade, é importante mencionar que, em 2005, foi criado o Movimento

Catrumano, idealizado pela Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes –,

pela  Associação  dos  Municípios  da  Área  Mineira  da  Sudene  –  Amans  –  e  pela

Prefeitura  Municipal  de  Montes  Claros,  com  o  apoio  de  vários  segmentos  da

sociedade, com o propósito de valorizar o Norte de Minas, implementando um plano

de desenvolvimento para essa região.

Desdobramento de estudos históricos recentemente revistos e sistematizados pela

tese do antropólogo João Batista de Almeida Costa, o Movimento Catrumano revê a

unidade pretendida pela ideologia da mineiridade, reivindicando o reconhecimento da

dualidade subjacente à fundação de Minas Gerais, vinculando a região pastoril,  os

chamados  Currais  da  Bahia,  à  região  aurífera,  quando  do  nascimento  da  nova

unidade administrativa em 1720.

Para tanto,  argumenta-se  que,  ao instituir  a  nova unidade,  a Coroa Portuguesa

pretendeu unir sob um único comando a dependência de alimentos da zona aurífera

com a produção de gêneros alimentícios da região pastoril. Alega-se, ainda, que tal

dualidade é notória sob o ponto de vista ecológico, já que o território mineiro está

dividido em dois grandes ecossistemas: a Mata Atlântica e o Cerrado.

Por essas considerações, objetivando reconhecer o papel fundamental do Norte de

Minas na história da sociedade mineira e contribuir para a transformação simbólica

dessa  região,  os  autores  da  proposição  propugnam  pela  instituição  do  Dia  das

Gerais, data magna do Estado, a ser comemorado em 8 de dezembro, data da efetiva
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instalação  da  Freguesia  de  Nossa  Senhora  da  Conceição  de  Morrinhos  e  da

inauguração de sua igreja matriz, marco de povoamento da região.

Cabe,  nesse  ponto,  assinalar  que  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  no

15/2011, anexada à proposição em exame, reitera o objetivo por ela traçado.

No que toca à terminologia, é válido 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  propomos  a

substituição  da  expressão  “Dia  das  Gerais”  por  “Dia  dos  Gerais”,  esta  última  já

adotada pela proposta anexada.

É  importante  esclarecer  que  não  colocamos  em  dúvida  o  papel  atribuído  ao

Município  de  Mariana  no  que  toca  à  formação  da  sociedade  mineira.  Contudo,

reconhecemos o caráter dual da formação de Minas Gerais, constituída a partir de

duas  sociedades  distintas  e  complementares.  Dessa  forma,  somos  favoráveis  à

proposição em análise.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição

no 21/2011 com a Emenda no 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Substitua-se, no “caput” do art. 256 da Constituição do Estado, a que se refere o

art. 1o da proposição, a expressão “Dia das Gerais” por “Dia dos Gerais”.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Tadeu Martins Leite, Presidente – Luiz Henrique, relator – Tenente Lúcio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.140/2011

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.306/2007, tem por objetivo instituir o Selo

de Qualidade Artesanal.

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.
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Agora, compete a este órgão colegiado apreciar a matéria quanto ao mérito, nos

termos do art. 102, XIII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  1.140/2011  tem  por  escopo  instituir  o  Selo  de  Qualidade

Artesanal, o qual identificará os produtos feitos no Estado, assegurando que ele é de

elaboração  artesanal,  de  qualidade  e,  se  utilitário,  que  seu  uso  é  higiênico  e

sanitariamente comprovado e adequado.

Esclareça-se que a Comissão de Constituição e Justiça, ao exarar o seu parecer,

ressaltou a necessidade de se sanarem algumas impropriedades no projeto de lei,

como também de adequar o texto à técnica legislativa e, para tanto, apresentou o

Substitutivo nº 1.

Quanto ao mérito do projeto, é importante salientar que o artesanato é fundamental

no processo de preservação da identidade das diversas regiões de Minas Gerais,

funcionando como uma referência de  identidade,  memória e  preservação cultural.

Além disso, é fonte de emprego e renda e impulsionador do turismo no Estado.

No que tange à configuração da produção artesanal como elo constitutivo da cadeia

produtiva do turismo nacional, o Plano Nacional de Turismo — PNT — 2007-2010,

elaborado pelo Ministério do Turismo, atual instrumento de planejamento federal das

políticas  públicas  para  o  setor  turístico  em  plano  nacional,  define,  entre  os  seus

macroprogramas, o da Regionalização do Turismo.

A regionalização  do  turismo,  implantada  pelo  Programa  de  Regionalização  do

Turismo – Roteiros do Brasil,  lançado em abril  de 2004,  propõe a estruturação, o

ordenamento e a diversificação da oferta turística no País e se constitui no referencial

da base territorial do Plano Nacional de Turismo.

Incorporada  nesta  versão  do  PNT  como Macroprograma  de  Regionalização  do

Turismo, a proposta é balizada pela segmentação – da oferta e da demanda – como

uma estratégia de organização do turismo para fins de planejamento e gestão, tendo

em vista a concepção de produtos, roteiros e destinos que reflitam as características

de peculiaridade e  especificidade de cada região.  A oferta  turística  adquire  maior

significância  e  identidade  pela  qualidade  e  originalidade  da  produção  artesanal,

industrial  e  agropecuária  local,  capaz  de  agregar  valor  ao  produto  turístico,

estrategicamente denominada produção associada ao turismo.
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Entre  os  objetivos  do  Macroprograma de Regionalização  do  Turismo está  o  de

fomentar  a  produção  associada  ao  turismo,  agregando  valor  à  oferta  turística  e

potencializando a competitividade dos produtos turísticos, entre os quais se inclui a

produção artesanal.

No escopo deste macroprograma integra-se o programa de apoio ao financiamento

para o desenvolvimento regional – Prodetur. Por sua vez, o Plano Plurianual de Ação

Governamental — PPAG — 2008-2011 instituiu no Estado o programa associado 168

“Programa Nacional  de  Desenvolvimento  do  Turismo — Prodetur  Nacional  Minas

Gerais.

No  âmbito  estadual,  há  a  Superintendência  de  Artesanato,  subordinada  à

Subsecretaria  de  Indústria,  Comércio  e  Serviços  da  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Econômico — Sede —, que tem por finalidade implantar, executar e

coordenar  a  política  estadual  do  artesanato  mineiro,  competindo-lhe,  entre  outras

atribuições,  articular  e  implementar  ações  visando  ao  desenvolvimento  setorial  e

regional do artesanato mineiro de forma integrada.

Nesse  sentido,  o  PPAG  2008-2011,  dedica  um  programa  associado  a  ações

voltadas ao fomento à produção artesanal no Estado, cuja unidade responsável é a

Sede:  o  programa  157  “Promoção  e  Desenvolvimento  do  Artesanato  em  Minas

Gerais”,  que  contém  as  Ações  4444  “Promoção  do  Artesanato  Mineiro”  e  4461

“Qualificação do Artesanato Mineiro”, que tem como finalidades estimular e propiciar a

promoção da produção artesanal e qualificar os artesãos mineiros, promovendo os

produtos no País e no exterior.

A título  de  informação  sobre  a  execução  orçamentária  dos  programas  e  ações

citados, seguem abaixo os quadros consolidados:

Programa 168 - Programa Nacional do Desenvolvimento do Turismo — Prodetur

Nacional Minas Gerais (Valores em R$) - Consulta realizada em 28/06/2011

*  -  O  Programa  168,  contendo  o  Programa  Nacional  do  Desenvolvimento  do

Turismo, foi publicado no  “Diário do Legislativo” de 6.7.2011.

Programa 157 Promoção e Desenvolvimento do Artesanato em Minas Gerais (Valores

em R$) - Consulta realizada em 28/06/2011

* - O Programa 157, contendo a Promoção e o Desenvolvimento do Artesanato em

Minas Gerais, foi publicado no  “Diário do Legislativo” de 6.7.2011.
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Quanto à existência de selos de qualidade para produtos artesanais do Estado, é

essencial enfatizar que a iniciativa de aferição dos critérios necessários à concessão

desses selos parte, em regra, de associações civis de produtores que, com o objetivo

de agregar valor à sua produção e através de mediação de organismos públicos de

assistência técnica, elaboram o conjunto de regras a que devem ser submetidos os

produtos artesanais na análise de qualidade. Como exemplo de tais arranjos, podem

ser citadas a Associação Mineira dos Produtores de Cachaça de Qualidade — Ampaq

—  e  a  Associação  dos  Produtores  do  Queijo  Canastra  —  Aprocan  —,  ambas

responsáveis pela concessão do selo de qualidade artesanal,  respectivamente, da

cachaça e do queijo produzidos pelos associados.

Na mesma linha, o Instituto Centro de Capacitação e Apoio ao Empreendedor —

Centro CAPE —, associação civil sem fins lucrativos constituída em 1993, a partir de

trajetória iniciada em 1989 pela Associação dos Artesãos e Produtores Caseiros do

Projeto Mãos de Minas, tem o objetivo de criar  um arranjo institucional dirigido ao

setor produtivo informal, empresa familiar e de microporte. O Centro CAPE coordena

um projeto denominado Selo IQS — Programa de Certificação da Produção Artesanal

-  PCPA —,  que  pretende  auxiliar  o  artesão  a  desenvolver  sua  produção  sob  as

seguintes  diretrizes:  atividade  artesanal  economicamente  viável,  ambientalmente

correta e socialmente justa.

A metodologia  aplicada  pelo  Centro  CAPE  para  concessão  do  Selo  IQS-PCPA

passa pela aplicação de critérios de análise por consultores treinados no escopo da

metodologia, que fornecem ao artesão visão integrada da cadeia produtiva de todos

os produtos, além de assessoramento técnico quanto à documentação do processo

de  certificação  e  acompanhamento  do  artesão,  de  forma  a  atestar  que  os

ensinamentos aprendidos sejam mantidos no decorrer do tempo.

Além  disso,  a  Lei  nº  14.180,  de  2002,  que  dispõe  sobre  a  habilitação  de

estabelecimento  de  produtor  artesanal  ou  de  agricultor  familiar  para  produzir  ou

manipular alimentos para fins de comercialização, estatui em seu art. 8º, VI, que o

produtor artesanal se obriga “a fornecer aos órgãos de controle sanitário dados sobre

os serviços, as matérias primas e as substâncias utilizadas, os processos produtivos,

as práticas de fabricação, os registros de controle de qualidade e sobre os produtos e

subprodutos elaborados”.
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Dessa forma,  julgamos  já  existirem  normas e instrumentos  de planejamento  de

políticas públicas, tanto na esfera federal quanto na estadual, bem como iniciativas

privadas por parte do setor produtivo no Estado, que abarcam ações de fomento à

produção artesanal no Estado. Aqueles instrumentos públicos orçamentários podem

englobar, mediante negociação entre o Legislativo e o Executivo estaduais, ação que

promova o  fortalecimento  de processos  de certificação de qualidade da produção

artesanal já existentes.

Conclusão

Em vista do aduzido, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 1.140/2011.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Tenente Lúcio, Presidente – Rômulo Viegas, relator – Vanderlei Miranda.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.268/2011

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório

A proposição em epígrafe,  resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº

160/2007, requerido pelo Deputado Gustavo Valadares, institui, no âmbito do Estado,

as Áreas de Interesse Cultural, Turístico e Econômico – Aitecs.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/4/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e

Cooperativismo e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em análise preliminar,

a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade da proposição com as Emendas n°s 1 e 2, que apresentou. Segue, agora,

nesta Comissão para receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação

A proposição  pretende  estabelecer  no  Estado  as  Áreas  de  Interesse  Cultural,

Turístico e Econômico - Aitecs. Conforme define o projeto, as Aitecs constituem áreas

urbanas  ou  rurais  cujas  características  possibilitem  a  conjugação  de  esforços  do

Estado,  dos  Municípios  e  das  demais  entidades  locais  para  promover  ações

relacionadas à cultura,  ao  turismo e  ao desenvolvimento  econômico.  Os esforços

conjuntos  devem  abarcar  questões  de  segurança  pública,  saneamento  básico,

limpeza e conservação, instalação adequada aos visitantes, entre outras relacionadas

aos objetivos das áreas. As Aitecs seriam ainda criadas por lei e formalizadas por



384
____________________________________________________________________________

meio de convênio com os Municípios e demais entidades representativas, competindo

ao  Estado  a  coordenação  das  ações,  a  direção  e  a  fiscalização  dos  recursos

humanos e materiais fornecidos pelos demais entes.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da proposição,  apresentando as Emendas  n°s  1 e 2,  que suprimem

artigo inconstitucional do texto original e aprimoram a técnica legislativa.

Não obstante, em pedido de diligência encaminhado à Secretaria  de Estado de

Cultura - SEC -, à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - Sede - e à

Secretaria  de  Estado  de  Turismo  -  Setur  -,  a  proposição  recebeu  um  uníssono

parecer negativo. A Sede e a Setur foram contrárias à aprovação do projeto, uma vez

que a proposição traz um arranjo que já vem sendo trabalhado no Estado, por meio

da certificação dos circuitos turísticos, instituídos pelo Decreto n° 43.321, de 2003.

De  fato,  os  circuitos  turísticos,  integrantes  do  projeto  estruturador  Destinos

Turísticos  Estratégicos,  da  área  de  resultados  Rede  de  Cidades  e  Serviços,

constituem atualmente o principal foco de atuação da Setur para o desenvolvimento

turístico  regional  no  Estado,  estruturando-se  em  um  arranjo  muito  próximo  ao

pretendido pelo autor. Os circuitos são entidades sem fins lucrativos integradas por

membros da sociedade civil  e  do poder  público estadual  e municipal.  Existem no

Estado 52 circuitos turísticos, sendo 42 associações de circuitos turísticos certificadas

pela Setur. Segundo a Secretaria, cada circuito engloba um “conjunto de Municípios

de uma mesma região, com afinidades culturais, sociais e econômicas que se unem

para  organizar  e  desenvolver  a  atividade  turística  regional  de  forma  sustentável,

consolidando uma identidade regional”.

Assim, desde a implantação desse modelo, a Setur vem desenvolvendo suas ações

de  forma  regionalizada  a  partir  dos  circuitos  existentes,  de  acordo  com  as

potencialidades e peculiaridades de cada destino, contando com a participação dos

Municípios, da iniciativa privada e da comunidade local. Os circuitos recebem, assim,

ações  relativas  à  sinalização  turística  rodoviária,  promoção  do  destino  turístico,

capacitação para o turismo, entre outras. É de se notar que a gestão por circuitos

ganhou  contornos  abrangentes  na  definição  de  políticas  públicas  do  Estado,

vinculando até mesmo os recursos do Fundo de Assistência ao Turismo - Fastur -,

que devem contemplar  os  investimentos  nos  circuitos  turísticos  certificados,  entre
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outros.

Desse modo,  não se pode deixar  de  considerar,  como aponta  a  Setur  na  Nota

Técnica  n° 07/2007,  enviada a esta Casa,  que “as po ssíveis ações e realizações

propostas pelo Projeto de Lei n° 160/2007 são verif icadas nos Circuitos Turísticos,

sendo  que  a  implantação  de  outro  'procedimento'  apenas  ocasionaria  novo  e

desnecessário ônus para os Municípios envolvidos”. A intenção do autor, portanto, já

se encontra plenamente satisfeita, sendo similar a um programa já consolidado, que

é, inclusive, referência na concepção de políticas públicas para o turismo. Assim, a

vinda de um novo instrumento legal estabelecendo as áreas de interesse cultural,

turístico  e  econômico  entraria  em  choque  com  os  mecanismos  já  existentes  na

definição e na gestão dos circuitos turísticos, revelando-se inoportuna.

Na mesma linha, quando o Projeto de Lei nº 1268/2011, que ora analisamos, define

que as Aitecs serão criadas por lei  e formalizadas pelo Poder Executivo Estadual,

mediante convênio com os  Municípios  interessados,  é necessário que se traga à

análise a figura dos consórcios públicos. Introduzida no ordenamento jurídico nacional

através da Lei nº 11.107, de 2005, e no ordenamento estadual pela Lei nº 18.036, de

2009, a figura dos consórcios públicos entre os diversos entes da Federação permite

a  criação  de  vínculos  contratuais  entre  eles  para  a  realização  de  objetivos  de

interesse comum.

Nesse contexto, os consórcios públicos podem ser aplicados para a realização de

esforços  conjuntos,  entre  outras,  nas  áreas  de  segurança  pública,  saneamento

básico, limpeza e conservação, todas descritas no rol de objetivos do projeto de lei

em análise. Uma vez que a lei estadual de consórcios públicos, além de contemplar

um conjunto de regras para a consorciação entre entes federativos, é regulamentada,

consideramos  redundante a  aprovação de uma nova norma estadual  que institua

figura de cooperação interfederativa, haja vista a existência de semelhantes normas

nos âmbitos estadual e federal, devidamente regulamentadas e vigentes.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei n° 1.268/2011.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Tenente Lúcio, Presidente e relator – Vanderlei Miranda – Rômulo Viegas.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.109/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.109/2011 reajusta os

valores das tabelas de vencimento básico das categorias que menciona.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 29/6/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria, com as Emendas nºs 1 a 3, que apresentou.

Cumpre agora a esta Comissão examinar o mérito do projeto de lei em exame.

Fundamentação

A proposição em análise trata da concessão de reajustes remuneratórios a serem

efetuados, no período de 2011 a 2015, às classes dos Policiais Civis e Militares, dos

Bombeiros  Militares,  dos  Agentes  de  Segurança  Penitenciários,  dos  Agentes  de

Segurança Socioeducativos, às carreiras administrativas da Polícia Civil e do pessoal

civil  da  Polícia  Militar,  e  dos  valores  remanescentes  das  parcelas  mensais  dos

contratos  temporários  de  prestação  de  serviços  de  Agente  de  Segurança

Penitenciário e de Agente de Segurança Socioeducativo.

Nos termos propostos, serão feitos os seguintes reajustes no vencimento básico

das classes e carreiras citadas: de dez por cento em outubro de 2011, 2012 e 2013;

de quinze por cento em junho de 2014 e de doze por cento em dezembro do mesmo

ano; e de quinze por cento em abril de 2015.

Primeiramente,  cumpre  salientar  a  importância  do  investimento  em  segurança

pública nos dias de hoje. O caos social,  que se reflete nos índices crescentes de

violência e criminalidade apurados em todo o Brasil, aponta para a necessidade de

um  aporte  mais  significativo  de  recursos  públicos  tanto  em  políticas  sociais

preventivas quanto no aparato administrativo de defesa social.

A medida estabelecida na proposição em comento resultará em uma prestação de

serviços mais eficiente na esfera da segurança pública, pois, como as ações e os

serviços  de  defesa  social  dependem  primordialmente  da  ação  do  servidor,  a

atribuição  de  um  salário  adequado  aos  profissionais  da  área  acarretará  sua
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valorização, elevando a qualidade dos serviços públicos prestados.

É ponto pacífico a existência de uma relação entre remuneração e desempenho

profissional, implicando eficiência do setor público e efetividade nos resultados das

políticas públicas implementadas pelo Estado. Um dos principais estímulos para a

maior parte das categorias de trabalhadores é o de natureza salarial.  Ao perceber

remuneração digna, suficiente para suprir as necessidades da família, o profissional

evita um maior desgaste emocional, decorrente da insegurança material, tranquiliza-

se quanto ao futuro seu e da família, dedica-se com mais afinco e disponibilidade ao

trabalho e alcança melhores resultados.

O projeto sob exame traz a marca de um modelo de gestão pública no qual se

procura  reforçar  a  dignidade  do  servidor,  valorizando  seu  trabalho  e  sua  função

estratégica na sociedade, razão pela qual opinamos por sua aprovação.

A Comissão  de  Constituição e  Justiça  apresentou  três  emendas,  com  as quais

concordamos, uma vez que aprimoram o projeto quanto à técnica legislativa, sendo a

Emenda nº 3 de suma importância ao assegurar aos pensionistas que fazem jus à

paridade a percepção do reajuste em questão.

Conclusão

Em face do exposto,  somos pela  aprovação,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

2.109/2011, com as Emendas nºs 1 a 3, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Gustavo Corrêa, Presidente e relator - Neider Moreira - Bonifácio Mourão - Tadeu

Martins Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.224/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.224/2011, de autoria do Deputado Leonardo Moreira, que dá a

denominação de Prefeito  João Bosco Brito  Negreiros  a  ponte  sobre  o  Rio  Verde

localizada na divisa dos Municípios de Pouso Alto e São Sebastião do Rio Verde, 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
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.224/2011

Dá denominação a ponte sobre o Rio Verde localizada na Rodovia MG-350.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica denominada Prefeito João Bosco Brito Negreiros a ponte sobre o Rio

Verde localizada na Rodovia MG-350, na divisa dos Municípios de Pouso Alto e São

Sebastião do Rio Verde.

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

Sala da s Comissões, 29 de junho de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Ana Maria Resende, relatora – Bosco.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.332/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.332/2011, de autoria da Deputada Ana Maria Resende, que dá

a denominação de Corinto Mendes Corrêa à Rodovia MG-624, que liga os Municípios

de Indaiabira e Taiobeiras, foi aprovado em turno único, com a Emenda nº 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.332/2011

Dá denominação ao trecho da LMG-624 que liga o Município de Indaiabira à LMG-

602.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica denominado Rodovia Corinto Mendes Corrêa o trecho da LMG-624

que liga o Município de Indaiabira à LMG-602.

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

Sala das Comissões, 29 de junho de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Bosco, relator – Ana Maria Resende.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 7 DE JULHO DE 2011

ATA

ATA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 5/7/2011

Presidência dos Deputados José Henrique e Dalmo Ribeiro Silva

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

Questão  de  ordem;  homenagem  póstuma;  questão  de  ordem  -  Correspondência:

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

nºs 2.142 a 2.171/2011 - Requerimentos nºs 1.140 a 1.167/2011 - Requerimentos dos

Deputados Romel Anízio, Antônio Carlos Arantes (6), Tiago Ulisses e Fred Costa -

Comunicações: Comunicações das Comissões de Política Agropecuária e de Turismo

e  dos  Deputados  Sávio  Souza  Cruz e  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Oradores  Inscritos:

Discursos  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  da  Deputada  Luzia  Ferreira  e  dos

Deputados Carlin Moura 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 Tiago

Ulisses,  Fred  Costa  e  Antônio  Carlos  Arantes  (5);  deferimento  -  Votação  de

Requerimentos:  Requerimento  nº  221/2011;  aprovação;  verificação  de  votação;

inexistência  de  quórum  para  votação;  anulação  da  votação;  questão  de  ordem;

chamada para a recomposição do número  regimental;  existência de  quórum para

votação; renovação da votação; aprovação - Requerimento nº 226/2011; questão de

ordem; leitura do Substitutivo nº 1; discursos dos Deputados Rogério Correia, Carlos

Mosconi,  Pompílio  Canavez,  Elismar  Prado  e  João  Leite  -  2ª  Fase:  Registro  de

presença  -  Questões  de  ordem;  chamada  para  a  recomposição  de  quórum;

inexistência de número regimental para a continuação dos trabalhos - 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
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Domingos - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio

Mourão - Bruno Siqueira - 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

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

Gilberto Abramo -  Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella  -  Gustavo Valadares -  Hélio

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

Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Mauri Torres - Neider Moreira -

Neilando Pimenta  -  Paulo  Lamac  -  Pompílio  Canavez -  Rogério  Correia  -  Romel

Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sebastião Costa -

Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - 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 Jayro Lessa, 3º-Secretário, nas funções de 2º- Secretário, procede à

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

Questão de Ordem

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

antes mesmo de iniciar os trabalhos desta tarde, não poderíamos, de forma alguma,

deixar de expressar o sentimento do povo mineiro pelo falecimento do Presidente, do

Governador, do Senador querido Itamar Franco. Minas, abatida pelo seu falecimento,

recebeu ontem tantas e tantas personalidades do mundo político, não somente Juiz

de Fora como também Belo  Horizonte,  para prestar a última homenagem a esse

grande homem que trilhou o caminho da retidão, da dignidade, da transparência; que,
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com certeza, fez de Minas, do Brasil o seu apostolado pela ética, pelo cumprimento

da  lei  e,  principalmente,  pela  responsabilidade  maior  de  governar.  Então,  Sr.

Presidente,  requeiro a V.  Exa.  que,  ao início  dos nossos trabalhos,  o Parlamento

mineiro faça 1 minuto de silêncio, de sentimento por esse grande estadista mineiro,

Itamar Franco. Muito obrigado.

Homenagem Póstuma

O  Sr.  Presidente  -  Atendendo  à  solicitação  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,

faremos 1 minuto de silêncio em homenagem ao ex-Presidente Itamar Franco.

- Procede-se a homenagem póstuma.

Questão de Ordem

O Deputado  Rômulo  Viegas -  Caro  Presidente,  Deputado José Henrique,  Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, quero também externar o meu sentimento de pesar. Este

foi um ano triste no contexto da ciência política deste país. É natural termos o nosso

sentimento, a nossa tristeza quando as pessoas mais chegadas, mais próximas nos

deixam. Fica aqui o sentimento por todas essas pessoas, a todas as famílias que

perderam os seus entes queridos. Mas, no contexto da ciência política no nosso país,

este  foi  um  ano que  nos  abalou  bastante.  No  início  do  ano faleceu o  Deputado

Federal Aécio Cunha, pai do nosso querido Senador Aécio Neves; logo em seguida, o

nosso ex-Vice-Presidente da República, José Alencar; agora, o nosso Senador Itamar

Franco. Mas, a história deles é muito rica e sentimos orgulho, porque, como sempre,

Minas Gerais apresenta homens e mulheres em condições de ajudar, como o fizeram

e o farão, cada vez mais, no desenvolvimento do nosso país. Portanto, em nome do

Bloco Transparência e Resultado, como Vice-Líder, registro o nosso sentimento de

pesar pelo falecimento do grande amigo do saudoso Presidente Tancredo Neves e do

Senador Aécio Neves, Senador Itamar Franco, que nos deixou. Mas fica também a

riqueza do seu comportamento ético, do seu grande interesse a favor das questões

mineiras e do Brasil. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Correspondência

- A Deputada Liza Prado, 1ª-Secretária “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIO

Da  Sra.  Renata  Vilhena,  Secretária  de  Planejamento,  prestando  informações
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relativas ao impacto financeiro do Projeto de Lei nº 2.109/2011, que dispõe sobre

reajuste  salarial  para  os  servidores  das  Polícias  Civil  e  Militar  e  do  Corpo  de

Bombeiros Militar e as carreiras de Agente de Segurança Penitenciário e Agente de

Segurança Socioeducativo. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.109/2011.)

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:

PROJETO DE LEI Nº 2.142/2011

Dispõe sobre a sinalização de trânsito no horário que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – Torna obrigatória  no Estado de Minas Gerais  a permanência do modo

amarelo piscante nos semáforos luminosos no horário de zero hora às 5 horas, em

todas as vias do Estado.

Art. 2º – Ficam excluídas desta lei, conforme determinação dos órgãos e entidades

de  trânsito  competentes,  as  vias  que  forem  consideradas  de  grande  circulação,

fazendo-se necessário o controle de velocidade inclusive no período noturno.

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

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  Esta  proposição visa  garantir  maior  segurança a  quem  circula  nos

veículos no período noturno.

É  de  conhecimento  público  que,  no  período  da  noite  e  durante  a  madrugada,

ocorrem  com  muita  frequência  assaltos  a  veículos  que  param  em  semáforos,

obedecendo à sinalização vermelha,  fato este que vem causando muitos danos e

colocando em risco a vida dos motoristas.

Assim  sendo,  é  de  grande  necessidade  uma  evolução  legal  no  conceito  de

infrações  de  trânsito  no  que  concerne  à  sinalização  vermelha  nos  semáforos  no

período entre zero hora e 5 horas, poupando assim os cidadãos mineiros de danos e

riscos à sua vida.
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Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação desta

proposição.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Arlen

Santiago. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 702/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 2.143/2011

Altera a Lei n° 12.903, de 23 de junho de 1998, que  define medidas para combater

o tabagismo no Estado e proíbe o uso do cigarro e similares nos locais que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 3° da Lei nº 12.903, de 1998, fica  acrescido do seguinte § 4°:

“Art. 3° - (...)

§ 4° - A proibição prevista no “caput” abrange área s de uso coletivo como parques,

praças públicas e demais locais ao ar livre destinados a práticas esportivas e de

lazer.”.

Art. 2º - O “caput” do art. 3º-A passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º-A - Excluem-se da proibição prevista no “caput” do art. 3° as tabacarias.”.

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

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2011.

Anselmo José Domingos

Justificação:  A  alteração  da  denominada  “Lei  Antifumo”  visa  a  ampliação  da

proibição  da  prática  do  tabagismo  para  parques  e  praças  públicas,  tendo  como

objetivo  o  desestímulo  à  prática  do  tabagismo  e  a  proteção  dos  frequentadores

desses locais.

Recente  pesquisa  encomendada  pela  Sociedade  Brasileira  de  Pneumologia  e

Tisiologia ao instituto Datafolha constatou que, dos brasileiros com mais de 16 anos,

26% ficam expostos à fumaça do cigarro pelo período médio de 4 horas por dia.

Esse quadro permanece mesmo após a proibição de se fumar em locais fechados,

mostrando que tal medida, apesar de um importante passo para o combate à prática

do tabagismo, mostrou-se insuficiente para diminuir os efeitos do fumo passivo, ou

seja, aquele em que as pessoas que não fumam são atingidas pela fumaça produzida

pelo cigarro.
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Entre  as  causas  daquele  alto  percentual,  encontra-se  o  fato  de  que  muitos

estabelecimentos ainda não baniram os denominados “fumódromos”, bem como a

possibilidade de fumar em locais públicos abertos como praças e parques. Mostra-se

necessário,  portanto,  desestimular  a  prática  do  fumo,  que  afeta  não  somente  os

fumantes que estão comissivamente afetando sua saúde, mas também os fumantes

indiretos, que têm sua saúde prejudicada pela aspiração da fumaça produzida pelo

cigarro.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 2.144/2011

Autoriza a instituição, no Estado, do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir  o Programa de Estímulo à

Cidadania Fiscal, 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 que trata

este  artigo  deverá  ser  adicionado  à  arrecadação  prevista  na  Lei  de  Diretrizes

Orçamentárias para o exercício em que entrar em vigor esta lei.

Art. 2º - A pessoa natural ou jurídica que adquirir mercadorias, bens ou serviços de

transporte interestadual e intermunicipal de estabelecimento fornecedor localizado no

Estado e que seja contribuinte do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de

Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e

Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - fará jus ao recebimento de créditos do

Tesouro do Estado.

§ 1º - Os créditos previstos no “caput” deste artigo somente serão concedidos se o

documento relativo à aquisição for um documento fiscal eletrônico, assim entendido

aquele constante de relação a ser divulgada pela Secretaria de Estado de 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
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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 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 tenham ocorrido 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,  ao  sorteio  a  que  se  refere  o  inciso  III  do  art.  4º,  na  forma a  ser

disciplinada pela Secretaria de Estado de Fazenda.

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 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
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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 para os consumidores finais, pessoas

naturais  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 Estado 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.

Parágrafo único - Para efeito do disposto no inciso IV deste artigo, consideram-se

como entidades de assistência social as entidades estudantis de representatividade

estadual.

Art. 5º - 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, poderão:

I - utilizar os créditos para reduzir o valor do débito do Imposto sobre a Propriedade

de Veículos Automotores - IPVA - do exercício seguinte;

II - transferir os créditos para outra pessoa natural ou jurídica;

III - solicitar depósito dos créditos em conta corrente ou de 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$50,00

(cinquenta 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.
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§ 4º - O IPVA, quando abatido ou quitado pelo crédito previsto no art. 2º desta lei,

não  poderá  sofrer  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;

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 de seu

saldo de créditos;

V - documentos fiscais e equipamentos a eles relativos.

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 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 de documento fiscal na Secretaria de

Estado de Fazenda quando 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  -  BDMG  -,  linha  de  crédito  especial  destinada  ao

microempreendedor e ao pequeno empreendedor individuais, à pequena empresa e à
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microempresa a fim de financiar, total ou parcialmente, o investimento necessário à

implantação do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal.

Parágrafo único - Na consecução dos propósitos contidos no “caput” deste artigo, o

BDMG poderá credenciar agentes financeiros.

Art.  10  -  O  Poder  Executivo  encaminhará  à  Assembleia  Legislativa,

quadrimestralmente,  relatório  de  prestação  de  contas  e  balanço  dos  créditos

concedidos nos termos do art.  2º  desta lei,  com indicação detalhada de todas as

operações realizadas.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2011.

Bosco

Justificação: Este projeto de lei dispõe sobre a criação do Programa de Estímulo à

Cidadania Fiscal, com o objetivo de estimular os adquirentes de mercadorias, bens e

serviços  de  transporte  interestadual  e  intermunicipal  a  exigirem  do  fornecedor  a

entrega de documento fiscal hábil, colaborando assim com a fiscalização de tributos e

com a redução da evasão fiscal.

Em troca, será concedido crédito aos consumidores, desde que exijam 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,  não isentando o Estado de transferir  aos Municípios os valores

originais do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores.

Optou-se pela promoção de campanhas educativas a serem implementadas pelo

Executivo 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 prevê ainda penalidades para o 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,
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deixar de efetuar o registro do documento quando este for obrigatório. A multa terá

como referência a Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais, que foi fixada para o

exercício de 2011 em R$2,1813.

Pretende-se, além da melhoria da eficiência da administração tributária, a redução

da carga tributária individual dos cidadãos mineiros, aumentando-se ao mesmo tempo

a base de arrecadação e cobrando-se de quem não paga adequadamente os seus

tributos,  promovendo  assim  uma  concorrência  desleal  com  os  contribuintes  que

cumprem regularmente suas obrigações tributárias.

A medida proposta não deverá comprometer o cumprimento do disposto no art. 14

da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal 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 e da

vigência do Simples Nacional.

Sob a ótica da educação fiscal,  estamos construindo um processo consciente e

consistente voltado para o exercício da cidadania e propiciando a participação do

cidadão no funcionamento e aperfeiçoamento dos instrumentos de controle social e

fiscal do Estado.

Pela relevância da proposição, solicitamos aos nobres pares a sua aprovação.

-  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 2.145/2011

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER-MG - a assumir o controle e a manutenção da estrada que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

- DER-MG - autorizado a assumir o controle e a manutenção da estrada que liga o

Km 153 da Rodovia MG-10 ao Distrito de Tabuleiro, no Município de Conceição do

Mato Dentro, passando pela localidade de Três Barras, no mesmo Município.

Parágrafo único - A autorização contida no “caput” deste artigo compreende todos

os atos administrativos necessários para a efetivação do controle e da manutenção.



400
____________________________________________________________________________

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

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2011.

Carlin Moura

Justificação: Este projeto de lei tem como finalidade autorizar o Departamento de

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - a assumir o controle e

a  manutenção  da  estrada  que  liga  o  Km  153  da  Rodovia  MG-10  ao  Distrito  de

Tabuleiro, no Município de Conceição do Mato Dentro, passando pela localidade de

Três Barras.

Nesse Distrito se localiza a mais alta cachoeira de Minas Gerais e a 2ª mais alta do

Brasil.  São  273m  de  queda  livre  formada  a  partir  de  um  paredão  de  beleza

monumental, configurando-se como um dos mais significativos pontos turísticos do

Município de Conceição do Mato Dentro.

O trecho de aproximadamente 15km, não patrolado, ao qual se refere este projeto

de lei dá acesso ao Distrito de Tabuleiro, mas encontra-se em péssimas condições,

impossibilitando  qualquer  tipo  de  tráfego.  Constata-se  a  necessidade  de  seu

encampamento,  conservação e manutenção.  Deixar  a cargo do Município estrada

intermunicipal é condenar os transeuntes e munícipes ao isolamento e ao desrespeito

ao 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  de

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 2.146/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos  Moradores  de

Bamburral, com sede no Município de Jaboticatubas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Moradores de Bamburral, com sede no Município de Jaboticatubas.



401
____________________________________________________________________________

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

Sala das Reuniões, 5 de julho 2011.

Célio Moreira

Justificação: O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação Comunitária dos Moradores de Bamburral, entidade sem fins lucrativos

que  tem  por  finalidade  promover  o  desenvolvimento  comunitário  por  meio  da

realização de obras que atendam à demanda da comunidade no intuito de proteger a

saúde, a maternidade, a família, a infância e a velhice, além de combater a fome e a

pobreza.

No desenvolvimento de suas atividades não faz distinção alguma quanto a religião,

cor,  sexo,  condição social  das  pessoas assistidas  e  atende com observância dos

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e

eficiência.

Insta pontuar que a Associação se encontra em pleno e regular funcionamento há

mais  de  um  ano,  sendo  sua  Diretoria  constituída  de  pessoas  idôneas  e  não

remuneradas pelas  funções que exercem, atendendo,  desta forma,  aos requisitos

legais.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.147/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Gênesis  -  Associação  dos  Moradores  do  Bairro

Washington Pires, com sede no Município de Ibirité.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Gênesis - Associação dos Moradores

do Bairro Washington Pires, com sede no Município de Ibirité.

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

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2011.

Durval Ângelo

Justificação: Constituída em 2010, a Gênesis - Associação dos Moradores do Bairro
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Washington  Pires,  com  sede  no  Município  de  Ibirité,  é  uma  entidade  de  direito

privado,  sem fins lucrativos,  que tem como finalidade, entre outras, desenvolver  a

ação comunitária nas áreas de educação e cultura, capacitação profissional, saúde e

reintegração de excluídos.

Na consecução desse objetivo, a entidade organizar-se-á em tantas unidades de

prestação de serviços  quantas  se  fizerem necessárias,  as  quais  se  regerão pelo

Regimento Interno da Associação.

Tendo em vista a importância do trabalho realizado pela Associação dos Moradores

do Bairro Washington Pires, contamos com a anuência dos nobres Deputados a este

projeto de lei, que pretende outorgar-lhe o título declaratório de utilidade pública.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.148/2011

Institui a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do

Espectro Autista.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com

Transtorno do Espectro Autista.

§ 1º - Para os efeitos desta lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro

autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada por:

I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação

sociais,  manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal  e não verbal

usada  para  interação  social;  ausência  de  reciprocidade  social;  falência  em

desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento;

II  -  padrões restritivos e repetitivos  de comportamentos,  interesses e atividades,

manifestados  por  comportamentos  motores  ou  verbais  estereotipados  ou  por

comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de

comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos.

§ 2º  -  A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com

deficiência para todos os efeitos legais.
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Art. 2º - São diretrizes da Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com

Transtorno do Espectro Autista:

I  -  a  intersetorialidade  no  desenvolvimento  das  ações  e  das  políticas  e  no

atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista;

II – a participação da comunidade na formulação de políticas públicas voltadas para

as  pessoas  com  transtorno  do  espectro  autista  e  o  controle  social  da  sua

implantação, acompanhamento e avaliação;

III  -  a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do

espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e

o acesso a medicamentos e nutrientes;

IV  -  a  inclusão dos  estudantes  com transtorno do espectro  autista  nas classes

comuns de ensino regular  e a garantia  de atendimento educacional  especializado

gratuito a esses educandos, quando apresentarem necessidades especiais e sempre

que, em função de condições específicas, não for possível a sua inserção nas classes

comuns  de  ensino  regular,  observado  o  disposto  no  Capítulo  V  (Da  Educação

Especial)  do Título V da Lei Federal  nº  9.394,  de 20 de dezembro de 1996, que

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional;

V - o estímulo à inserção da pessoa com transtorno do espectro autista no mercado

de trabalho, observadas as peculiaridades da deficiência e as disposições da Lei nº

8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente);

VI - a responsabilidade do poder público quanto à informação pública relativa ao

transtorno e suas implicações;

VII  -  o  incentivo  à  formação e à capacitação de profissionais especializados no

atendimento  à  pessoa  com  transtorno  do  espectro  autista,  bem  como  a  pais  e

responsáveis;

VIII - o estímulo à pesquisa científica, com prioridade para estudos epidemiológicos

tendentes a dimensionar a magnitude e as características do problema relativo ao

transtorno do espectro autista no País.

Parágrafo único – Para o cumprimento das diretrizes de que trata este artigo, o

poder  público  poderá firmar  contrato de  direito  público  ou  convênio  com pessoas

jurídicas de direito privado.



404
____________________________________________________________________________

Art. 3º - São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

I  -  a  vida  digna,  a  integridade  física  e  moral,  o  livre  desenvolvimento  da

personalidade, a segurança e o lazer;

II - a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração;

III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas

necessidades de saúde, incluindo:

a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;

b) o atendimento multiprofissional;

c) a nutrição adequada e a terapia nutricional;

d) os medicamentos;

e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento;

IV - o acesso:

a) à educação e ao ensino profissionalizante;

b) à moradia, inclusive à residência protegida;

c) ao mercado de trabalho;

d) à previdência social e à assistência social.

Parágrafo único - Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno

do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular,  nos termos do

inciso IV do art. 2º, terá direito a acompanhante especializado.

Art.  4º  -  A  pessoa  com  transtorno  do  espectro  autista  não  será  submetida  a

tratamento  desumano  ou  degradante,  não  será  privada  de  sua  liberdade  ou  do

convívio familiar nem sofrerá discriminação por motivo da deficiência.

Parágrafo único - Nos casos de necessidade de internação médica em unidades

especializadas, observar-se-á o que dispõe o art. 4º da Lei Federal nº 10.216, de 6 de

abril de 2001.

Art.  5º  -  A  pessoa  com  transtorno  do  espectro  autista  não  será  impedida  de

participar de planos privados de assistência à saúde em razão de sua condição de

pessoa com deficiência, conforme dispõe o art. 14 da Lei Federal nº 9.656, de 3 de

junho de 1998.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2011.
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Ana Maria Resende

Justificação: O projeto visa à implementação de políticas públicas para o tratamento

adequado dos autistas, englobando desde a implantação do diagnóstico precoce até

o  encaminhamento  das pessoas  com autismo para  tratamento  específico.  Quanto

mais cedo se iniciarem as intervenções, maiores os ganhos em qualidade de vida.

O  transtorno  do  espectro  autista  é  caracterizado  por  uma  desordem  no

comportamento do indivíduo, o qual não desenvolve relações normais e age de modo

compulsivo e ritualista.

É necessário que o nosso Estado viabilize terapias voltadas às especificidades das

pessoas  com  autismo,  com  o  acompanhamento  das  famílias  e  tratamento

multidisciplinar.  Pesquisas  indicam  que  há  no  Brasil  em  torno  de  2  milhões  de

pessoas com a síndrome. No mundo, o número total de autistas, de acordo com a

Organização das Nações Unidas, é de aproximadamente 70 milhões.

Portanto, conto com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste projeto de lei,

que tem por objetivo garantir um tratamento mais humano e digno à pessoa portadora

da  síndrome  do  autismo,  através  de  ações  e  políticas  voltadas  para  seu

desenvolvimento e tratamento adequado, além de conscientizar os familiares e dar o

apoio necessário que eles merecem.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e da Pessoa com Deficiência

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

PROJETO DE LEI Nº 2.149/2011

Declara de utilidade pública a Associação Norte Mineira de Apoio ao Autista - Anda

-, 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 Norte Mineira de Apoio ao

Autista - Anda -, com sede no Município de Montes Claros.

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

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2011.

Ana Maria Resende

Justificação: A Associação Norte Mineira de Apoio ao Autista, sediada no Município

de Montes Claros, é uma entidade civil sem fins lucrativos com caráter beneficente,
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cultural, educativo, desportivo e recreativo, que necessita do apoio desta Casa para

desenvolver ainda mais suas atividades sociais.

Para cumprir seus objetivos, a Anda defende os direitos das pessoas portadoras da

síndrome do autismo, prestando assistência social e cultural aos seus associados e

promovendo intercâmbio com entidades científicas de ensino e de desenvolvimento

social,  nacionais  e  internacionais,  bem  como  o  desenvolvimento  de  estudos,

pesquisas,  tecnologias  alternativas,  produção  e  divulgação  de  informações  e

conhecimentos científicos.

Sendo  de inestimável  valor  os  serviços  prestados  por  essa  entidade  e  por

apresentar todos os requisitos legais para que seja declarada de utilidade pública,

conto com o apoio dos ilustres pares à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto ás 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 2.150/2011

Dá a denominação de Centro Regional de Convenções e Exposições Presidente

Itamar Augusto Cautiero Franco ao Centro Regional de Convenções e Exposições da

Zona da Mata - Expominas Juiz de Fora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Passa a  denominar-se  Centro  Regional  de  Convenções  e  Exposições

Presidente  Itamar  Augusto  Cautiero  Franco  o  Centro  Regional  de  Convenções  e

Exposições da Zona da Mata - Expominas Juiz de Fora.

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

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2011.

Bruno Siqueira

Justificação: Com a criação do Centro Regional de Convenções e Exposições da

Zona da Mata - Expominas Juiz de Fora, inaugurado pelo governo do Estado e pela

Codemig, em 2006, o Estado de Minas Gerais ganhou um grandioso espaço para

exposições e eventos.

Trata-se de um espaço multiuso, dotado de completa infraestrutura para receber

exposições, feiras, congressos e convenções, erguido em terreno de 125.627m². A
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área destinada à realização de eventos é de 15 mil metros quadrados e conta com

uma área total construída de 20 mil metros quadrados.

Sua  estrutura  permite  realizar  eventos  para  até  13  mil  pessoas  e  possibilita  a

realização  de  até  seis  eventos  simultaneamente,  e  sua  posição  estratégica  em

relação aos grandes mercados o coloca em destaque para atrair eventos de diversas

dimensões, de porte nacional e internacional.

Ressalte-se que o Expominas posiciona Juiz de Fora e sua região de influência

como um importante pólo de turismo de negócios e eventos de Minas Gerais e do

sudeste  do  Brasil.  Esse  complexo  veio  resgatar  a  tradição  desenvolvimentista  e

progressista de Juiz de Fora, a Manchester Mineira, onde se iniciou o processo de

industrialização de nosso Estado.

O Presidente Itamar Franco nutria o desejo do melhor para Juiz de Fora, Minas

Gerais  e  para  o  Brasil,  o  que  demonstra  o  reconhecimento  do  Presidente  ao

pioneirismo da região e a sua visão futurista de um progresso constante, antevendo

um futuro grandioso para toda a Zona da Mata mineira.

Assim, é de imperiosa justiça que o Expominas Juiz de Fora receba a denominação

de Centro Regional de Convenções e Exposições Presidente Itamar Augusto Cautiero

Franco.

O  Presidente  Itamar  Augusto  Cautiero  Franco,  filho  de  Augusto  César  Sttiebler

Franco e Itália Cautiero, nasceu a bordo de um navio de cabotagem entre o litoral do

Rio de Janeiro e Salvador. Entretanto, sempre se considerou mineiro, uma vez que foi

criado em Juiz de Fora, cidade com a qual sempre viveu uma relação de amor.

Itamar ingressou na política em 1955, filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).

Com o início do Regime Militar, filiou-se ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB),

tornando-se Prefeito de Juiz de Fora de 1967 a 1971 e reeleito em 1972. Dois anos

depois renunciou ao cargo para candidatar-se, com sucesso, ao Senado Federal por

Minas Gerais, em 1975. Ganhou influência no MDB, sendo eleito vice-líder do partido

em 1976 e 1977. No início da década de 1980, com o pluripartidarismo restabelecido

no  País,  filiou-se  ao  Partido  do  Movimento  Democrático  Brasileiro  (PMDB),  o

sucessor  do  MDB.  Em  1982,  é  eleito  Senador  novamente.  Defendeu  sempre  as

campanhas das Diretas Já e votou no candidato oposicionista Tancredo Neves para
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Presidente na eleição de 1985. Migrou para o Partido Liberal (PL) em 1986, ano em

que concorreu ao governo de Minas Gerais e foi derrotado, voltando ao Senado em

1987, pela terceira vez.

Em 1988, uniu-se ao Governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello, para lançar

as  candidaturas  à  Presidência  e  Vice-Presidência  da  República,  pelo  Partido  da

Reconstrução Nacional (PRN). Itamar, como Vice-Presidente, divergia em diversos

aspectos da política econômico-financeira adotada por Collor. Retirou-se do PRN, e

voltou ao PMDB em 1992.

Após o “impeachment” do Presidente, assumiu interinamente o papel de Chefe de

Estado  e  Chefe  de  Governo  em  2/10/92,  e  o  de  Presidente  da  República  em

29/12/92. Em seu governo foi realizado um plebiscito sobre a forma de governo do

Brasil, que deveria ter sido feito há 104 anos, e o resultado foi a permanência da

república presidencialista no Brasil. Durante seu governo, foi idealizado o Plano Real,

elaborado pelo Ministério da Fazenda. Foi sucedido pelo seu Ministro da Fazenda,

Fernando Henrique Cardoso.

Elegeu-se facilmente Governador de Minas Gerais em 1998. Em 2002, apoiou a

candidatura de Luís  Inácio Lula da Silva e se opôs à candidatura de José Serra,

candidato apoiado por Fernando Henrique. Não tentou reeleição para Governador do

Estado de Minas Gerais.

Aliado de Aécio Neves desde 2002, foi Conselheiro do Banco de Desenvolvimento

de Minas Gerais - BDMG.

Em maio de 2009, anunciou sua filiação ao Partido Popular Socialista (PPS), o que

alimentou especulações sobre uma possível candidatura à Presidência da República

ou  ao  Senado  Federal.  Em  27/1/2007,  anunciou  sua  pré-candidatura  a  Senador,

disputando uma das duas vagas nas eleições deste ano e apoiando Aécio Neves

como candidato à outra vaga.

No pleito de 3/10/2010, foi eleito Senador pelo Estado de Minas Gerais, derrotando

Fernando Pimentel, do PT.

Em 21/5/2011,  foi  diagnosticada  uma leucemia  e  Itamar  Franco  licenciou-se  do

Senado, a fim de tratar-se no Hospital Albert Einstein. No dia 27 de junho, um boletim

médico do hospital divulgou que sua situação teria se agravado em virtude de uma
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pneumonia que o levou à UTI. Em consequência, o Presidente Itamar Franco faleceu

na manhã do dia 2/7/2011.

Mineiro ínclito, um dos maiores políticos brasileiros de sua geração, teve atuação

significativa  na  vida  pública  mineira  e  brasileira,  a  par  de  sua  competência

administrativa, marcada pela honradez e respeito aos ideais da maior ética política.

O Presidente Itamar Franco tornou-se um exemplo imortal para todos aqueles que

exercem ou vierem a exercer a vida pública. É um paradigma de ética e competência

política, especialmente para as futuras gerações de homens públicos de Minas Gerais

e do Brasil.

Nossa  proposição  visa  homenagear  a  figura  pública  e  o  homem  que  foi  o

Presidente Itamar Franco, de forma que não se apague da memória histórica dos

mineiros e brasileiros seu exemplo de vida pessoal e política.

O sentido da proposição é preservar o passado, conservar o presente e projetar

para o futuro a história política, a história do político e a sua relação com a região em

que viveu e à qual prestou relevantes serviços.

Denominar o Centro Regional  de Convenções e Exposições da Zona da Mata -

Expominas Juiz de Fora de Centro Regional de Convenções e Exposições Presidente

Itamar  Augusto  Cautiero  Franco é  reverenciar  a  memória  política  de  Minas  e  do

Brasil.

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

deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.151/2011

Dá  denominação  de  Aeroporto  Presidente  Itamar  Augusto  Cautiero  Franco  ao

Aeroporto Regional da Zona da Mata.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Passa  a  denominar-se  Aeroporto  Presidente  Itamar  Augusto  Cautiero

Franco o Aeroporto Regional da Zona da Mata, localizado entre os Municípios de Rio

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

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2011.

Bruno Siqueira

Justificação: O Aeroporto Regional da Zona da Mata, situado entre os Municípios de

Rio Novo e Goianá,  atende principalmente às  cidades de Juiz de Fora,  situada a

35km, Ubá e Cataguases. O início das operações de voos comerciais de passageiros

está previsto para agosto de 2011.

O  Aeroporto  Regional  da  Zona  da  Mata  é  o  primeiro  aeroporto  do  Brasil

implementado a partir de um plano diretor previamente elaborado pelo Comando da

Aeronáutica  -  Terceiro  Comar.  Foi  construído  com  o  objetivo  de  atender  as

microrregiões  exportadoras  da  Zona  da  Mata,  como  Juiz  de  Fora,  Ubá,  Muriaé,

Barbacena, São João del-Rei e Viçosa, além de servir como terminal comercial de

passageiros em substituição ao Aeroporto Francisco de Assis, em Juiz de Fora.

Com o início das operações do aeroporto, surgirá um novo polo de desenvolvimento

em Minas Gerais, e todo esse potencial teve como base a visão de progresso de seu

grande idealizador, o Presidente Itamar Franco.

O  Presidente  Itamar  Augusto  Cautiero  Franco,  filho  de  Augusto  César  Sttiebler

Franco e Itália Cautiero, nasceu a bordo de um navio de cabotagem entre o litoral do

Rio de Janeiro e Salvador. Entretanto, sempre se considerou mineiro, uma vez que foi

criado em Juiz de Fora, cidade com a qual sempre viveu uma relação de amor.

Itamar ingressou na política em 1955, filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB.

Com o início do regime militar, filiou-se ao Movimento Democrático Brasileiro - MDB -,

sendo Prefeito de Juiz de Fora de 1967 a 1971 e reeleito em 1972; dois anos depois

renunciou ao cargo para candidatar-se, com sucesso, ao Senado Federal por Minas

Gerais, em 1975. Ganhou influência no MDB, assim sendo eleito Vice-Líder do partido

em 1976 e 1977. No início da década de 1980, com o pluripartidarismo restabelecido

no  país,  filiou-se  ao  Partido  do  Movimento  Democrático  Brasileiro  -  PMDB  -,  o

sucessor do MDB. Em 1982, é eleito Senador novamente, defendendo sempre as

campanhas das Diretas  Já e  votando no candidato oposicionista  Tancredo Neves

para Presidente na eleição presidencial  brasileira  de 1985.  Migrou para o Partido

Liberal - PL - em 1986, ano em que concorreu ao governo de Minas Gerais, mas foi
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derrotado, voltando ao Senado em 1987 pela terceira vez.

Em 1988, uniu-se ao Governador de Alagoas Fernando Collor de Mello para lançar

uma candidatura  à  Presidência  e  Vice-Presidência  da  República,  pelo  Partido  da

Reconstrução Nacional - PRN. Itamar, como Vice-Presidente, divergia em diversos

aspectos da política econômico-financeira adotada por Collor,  vindo a retirar-se do

PRN e voltando ao PMDB em 1992.

Em seguida ao “impeachment”  do Presidente, assumiu interinamente o papel de

Chefe  de  Estado  e  Chefe  de  Governo  em  2/10/92  e  o  papel  de  Presidente  da

República em 29/12/92. Foi em seu governo que foi realizado um plebiscito sobre a

forma de governo do Brasil, que deveria ter sido feita há 104 anos. O resultado foi a

permanência  da  república  presidencialista  no  Brasil.  Durante  seu  governo,  foi

idealizado o Plano Real, elaborado pelo Ministério da Fazenda. Foi sucedido pelo seu

Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso.

Elegeu-se facilmente Governador de Minas Gerais em 1998. Em 2002, apoiou a

candidatura de Luís  Inácio Lula da Silva e se opôs à candidatura de José Serra,

candidato apoiado por Fernando Henrique. Não tentou reeleição para Governador do

Estado de Minas Gerais. Aliado de Aécio Neves desde 2002, foi conselheiro do Banco

de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG.

Em maio de 2009, anunciou sua filiação ao Partido Popular Socialista - PPS -, o que

alimentou especulações sobre uma possível candidatura à Presidência da República

ou  ao  Senado  Federal.  Em  27/1/2007,  anunciou  sua  pré-candidatura  a  Senador,

disputando uma das duas vagas nas eleições deste ano, apoiando Aécio Neves como

candidato à outra vaga.

No pleito de 3/10/2010, foi eleito Senador pelo Estado de Minas Gerais, derrotando

Fernando Pimentel do PT.

Em 21/5/2011, foi diagnosticado com leucemia, licenciando-se do Senado a fim de

tratar-se  da  doença  no  Hospital  Albert  Einstein.  No dia  27  de  junho,  um  boletim

médico do hospital divulgou que sua situação tinha se agravado em virtude de uma

pneumonia que o levou à UTI. E assim, o Presidente Itamar Franco faleceu na manhã

do dia 2/7/2011.

Mineiro ínclito, foi um dos maiores políticos brasileiros de sua geração. Teve sua
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atuação na vida pública mineira e brasileira, a par de sua competência administrativa,

marcada pela honradez e respeito aos ideais da maior ética política. O Presidente

Itamar Franco tornou-se um exemplo imortal  para todos aqueles  que exercem ou

vierem  exercer  a  vida  pública.  É  um paradigma da  ética  e  competência  política,

especialmente para as futuras gerações de homens públicos de Minas Gerais e do

Brasil.

Nossa  proposição  visa  homenagear  a  figura  pública  e  o  homem  que  foi  o

Presidente Itamar Franco, de forma que não se apague da memória histórica dos

mineiros  e  brasileiros  seu  exemplo  de  vida  pessoal  e  política.  O  sentido  da

proposição é preservar o passado, conservar o presente e projetar para o futuro a

história política, a história do político e a sua relação com a região em que viveu e

prestou relevantes serviços. Denominar o Aeroporto Regional da Zona da Mata de

Aeroporto  Regional  Presidente  Itamar  Augusto  Cautiero  Franco  é  reverenciar  a

memória política de Minas e do Brasil.

Nessa homenagem que propomos, o Aeroporto Regional da Zona da Mata pode,

deve e vai chamar-se Aeroporto Regional Presidente Itamar Augusto Cautiero Franco.

É uma questão de justiça à Zona da Mata, Juiz de Fora, Minas Gerais e ao Brasil.

Por todo o exposto, contamos com o honroso apoio de nossos pares à aprovação

deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.152/2011

Dispõe sobre o serviço Disque-Denúncia gratuito para alunos vítimas de “bullying”

nas escolas públicas e privadas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Institui  o serviço de atendimento telefônico gratuito destinado a receber

denúncias de alunos vítimas de “bullying” nas escolas públicas e privadas.

Parágrafo único - A denúncia será encaminhada ao órgão competente para a devida

apuração.

Art. 2º - Não será exigido qualquer tipo de identificação pessoal do denunciante.
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Art.  3º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei  correrão por conta das

dotações  orçamentárias  próprias  consignadas  no  orçamento,  suplementadas  se

necessário.

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

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  O  “bullying”  se  caracteriza  por  agressões  intencionais,  verbais  ou

físicas,  feitas  de  maneira  repetitiva,  por  um  ou  mais  alunos  contra  um  ou  mais

colegas. O termo tem origem na palavra inglesa “bully”, que significa valentão, brigão.

A prática do “bullying” enseja possível isolamento ou queda do rendimento escolar.

Crianças  e  adolescentes  que  passam  por  humilhações  racistas,  difamatórias  ou

separatistas podem apresentar doenças psicossomáticas e sofrer de algum tipo de

trauma  que  influencie  traços  da  personalidade.  Em  alguns  casos  extremos,  o

“bullying” chega a afetar o estado emocional do jovem de tal maneira que o leva a

optar por soluções trágicas, como o suicídio.

Trata-se de um assunto de extrema relevância, e o serviço proposto pode evitar

tragédias,  como  a  da  Escola  Municipal  Tasso  da  Silveira,  em  Realengo,  Rio  de

Janeiro, que resultou na morte de 13 adolescentes e 13 feridos, conforme informou a

Secretaria de Saúde, comoveu milhares de brasileiros e foi notícia em todo o mundo.

No dia 7 de abril, o assassino Wellington Menezes de Oliveira, de 24 anos, invadiu a

escola da Zona Oeste do Rio e tirou a vida de 13 crianças antes de se matar. De

acordo com informações, o autor do crime teria sido vítima de “bullying” enquanto

aluno da instituição de ensino.

Este projeto de lei  se faz necessário,  uma vez que a violência é crescente nas

instituições de ensino do País.

Pelo  exposto, conclamo os  parlamentares  desta  Casa  a  aprovarem  a  presente

proposição, na certeza de sua justiça e de seu mérito.

- 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 2.153/2011

Dispõe  sobre  o  serviço  Disque-Denúncia  de  Agressões  contra  professores  que
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sofreram ou presenciaram algum tipo de agressão, violências ou ameaça física ou

verbal nas escolas públicas e privadas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Institui  o serviço de atendimento telefônico gratuito destinado a receber

denúncia de agressões contra professores que sofreram ou presenciaram algum tipo

de agressão, violência ou ameaça física ou verbal nas escolas pública e privada.

Parágrafo único - A denúncia será encaminhada ao órgão competente para a devida

apuração.

Art. 2º - Não será exigido qualquer meio de identificação pessoal do denunciante.

Art.  3º  -  As despesas decorrentes da aplicação desta lei  correrão por meio das

dotações  orçamentárias  próprias  consignadas  no  orçamento,  suplementares  se

necessárias.

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

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A violência faz parte do cotidiano. Hoje, ela está presente nas relações

pedagógicas entre alunos e professores. É possível verificar que os professores são

vítimas principalmente de agressões verbais e físicas, bem como de ameaças. Ao

deparar com situações de violência, a maioria dos docentes opta por não revidar as

agressões, tentando estabelecer diálogos.

As escolas, através de suas equipes diretivas, geralmente limitam-se a solicitar a

presença de pais ou responsáveis e a efetivar registros de advertência aos alunos

que praticam agressões contra professores. Constata-se que 58% desses docentes

não se sentem seguros em relação a condições ambientais e psicológicas nos seus

contextos  de  trabalho  e  87%  não  se  consideram  amparados  pela  legislação

educacional quando se veem vítimas de agressões encetadas por alunos. Nessas

circunstâncias e como conclusão, 89% dos professores gostariam de poder contar

com leis que os amparassem no que tange a essa problemática.

Uma  pesquisa  do  Sindicato  dos  Professores  da  Rede  Particular,  com  70  mil

profissionais em Minas Gerais, mostra que 35% deles disseram ter sofrido ameaças

de agressão dentro da  escola.  São tantas  ameaças que,  em Minas  Gerais,  esse
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Sindicato está fazendo campanha para que toda agressão seja comunicada. É uma

tentativa de evitar casos extremos como o do professor Kássio Gomes, assassinado,

em dezembro do ano passado, por um estudante dentro da faculdade particular em

que dava aulas, em Belo Horizonte.

Este projeto de lei  se faz necessário,  uma vez que a violência é crescente nas

instituições de ensino no País.

É também necessário que a população tenha condições de participar do processo

de fiscalização e possa denunciar agressões contra os profissionais da educação.

Muitas vezes, o cidadão tem, até mesmo, vontade de entrar em contato com algum

órgão para formular as suas denúncias, e não sabe a qual órgão recorrer.

O  projeto  que  ora  apresentamos  propõe  desburocratizar  as  informações,

assegurando total sigilo no que se refere à identidade do denunciante, visando a sua

preservação física e evitando possíveis ameaças a ele.

Vale destacar a relevância do tema, uma vez que aparece em manchetes em vários

jornais mineiros. Assim, deve a matéria ser regulada por lei para garantir segurança

aos profissionais da educação.

Pelo  exposto, conto com os nobres parlamentares desta Casa para aprovar esta

proposição, na certeza da justiça e do mérito do 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 2.154/2011

Proíbe o funcionamento de radares de avanço de sinal no período entre a meia-

noite e as seis horas da manhã no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibido o funcionamento de radares de avanço de sinal no período

entre a meia-noite e as seis horas da manhã no Estado.

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

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2011.

Fred Costa

Justificação: O projeto de lei visa proibir o funcionamento dos radares de avanço de

sinal no período entre a meia-noite e as seis horas da manhã.
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No momento em que a  segurança é  um dos  maiores  problemas  da população

mineira, a implantação de radares de avanço de sinal, inclusive no período entre a

meia-noite e as seis horas da manhã, é uma prática que vem piorar a situação, pois

obriga  o  condutor  a  parar  no  local,  tornando-se,  assim,  uma perfeita  vítima para

assaltantes.

Se a maioria dos semáforos adotarem o pisca-alerta do sinal amarelo, no mesmo

período noturno, sinalizando para o condutor a necessidade de atenção, melhor seria

o  resultado.  O  fato  de  ocorrem alguns  atropelamentos  durante  esse período  não

justifica colocar em risco a vida de todos que estiverem no trânsito no mesmo horário.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Arlen

Santiago. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 702/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.155/2011

Declara de utilidade pública a Casa de Repouso Santa Luiza de Marilac, com sede

no Município de Itabirito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Casa de Repouso Santa Luiza de

Marilac, com sede no Município de Itabirito.

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

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2011.

Jayro Lessa

Justificação: A Casa de Repouso Santa Luiza de Marilac, com sede no Município de

Itabirito,  é uma entidade de fins não econômicos e tem por finalidade o abrigo de

pessoas  idosas  de  ambos  os  sexos  em  condições  de  saúde  física  e  mental,

proporcionando-lhes assistência material, moral, intelectual e social, em condições de

liberdade e dignidade.

Assim, como disposto em seu estatuto social, a Casa de Repouso Santa Luiza de

Marilac, além dos objetivos acima descritos, também presta assistência gratuita aos

reconhecidamente pobres, de acordo com suas possibilidades e com o estabelecido

na legislação em vigor. Ademais, em pleno e regular funcionamento desde maio de

2008, a referida entidade cumpre todos os requisitos exigidos por lei, senão pela qual
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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 2.156/2011

Cria o Banco de Dados de Pessoas Desaparecidas, institui a Política Estadual de

Busca a Pessoas Desaparecidas e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  criado,  no  âmbito  do  Estado,  o  Banco  de  Dados  de  Pessoas

Desaparecidas, que será composto por:

I - um banco de informações públicas, de livre acesso por meio da rede mundial de

computadores,  que  conterá  informações  acerca  das  características  físicas  das

pessoas desaparecidas, como idade, cor dos olhos e da pele, tamanho e peso;

II - um banco de informações não públicas, de caráter sigiloso e interno, destinado

aos  órgãos  de  perícia,  que  conterá  informações  genéticas  e  não  genéticas  das

pessoas  desaparecidas  ou  não  identificadas  e  de  seus  familiares,  visando  à

investigação, à análise e à identificação por meio das informações do código genético

contidas no Ácido Desoxirribonucleico - DNA.

Parágrafo  único  -  O  banco  de  dados  mencionado  no  “caput”  deste  artigo  será

integrado à Rede Infoseg, da Secretaria Nacional de Segurança Pública – Senasp -,

do Ministério da Justiça.

Art. 2º - A autoridade pública responsável pelo órgão local de segurança pública, ao

ser informada ou notificada do desaparecimento de uma pessoa, adotará de imediato

todas  as  providências  visando  à  comunicação  dos  fatos  às  demais  autoridades

competentes, aos órgãos de imprensa local e regional, assim como à inclusão das

informações no banco de dados mencionado no art. 1º.

§  1º  -  Nos  casos  de  desaparecimento  de  crianças  e  adolescentes,  além  das

providências mencionadas no “caput” deste artigo, a investigação e a busca serão

realizadas imediatamente após notificação da autoridade, nos termos da Lei Federal
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nº 11.259,  de  30  de  dezembro de 2005,  devendo proceder  da mesma forma nos

casos de pessoas com deficiência física, mental ou sensorial, qualquer que seja sua

idade.

§ 2º - Uma vez iniciadas a investigação e a busca da pessoa desaparecida, estas

serão interrompidas somente após o seu encontro, devendo o poder público envidar

todos os esforços até a solução dos casos.

§ 3º - Nenhum corpo e nenhum resto mortal encontrados serão sepultados como de

pessoa indigente antes da adoção das cautelas de cruzamento de dados e da coleta

e inserção de informações acerca das suas características físicas, inclusive do código

genético contidas no DNA, no banco de dados mencionado no art. 1º e no inciso II.

Art. 3º - Fica instituída a Política Estadual de Busca a Pessoas Desaparecidas, que

tem como objetivo a procura e a localização de todas as pessoas que, por qualquer

circunstância  anormal,  tenham  seu  paradeiro  considerado  desconhecido,

encontrando-se em lugar incerto e não sabido, e que tem as seguintes diretrizes:

I - desenvolvimento de programas e ações de inteligência e articulação entre órgãos

públicos e unidades policiais na investigação das circunstâncias do desaparecimento,

até a definitiva solução;

II - empenho do poder público e apoio à pesquisa e ao desenvolvimento científico e

tecnológico  voltados às análises  que auxiliem e  contribuam para  a elucidação de

todos os fatos do desaparecimento até a localização da pessoa;

III - participação dos órgãos públicos, assim como das entidades da sociedade civil,

na  formulação,  na definição e no controle das ações da política em questão,  em

especial:

a) membros do Poder Legislativo Estadual;

b) órgãos e entidades relacionados com direitos humanos;

c) órgãos e entidades de defesa da cidadania;

d) órgãos e entidades de proteção à pessoa;

e) os institutos de identificação, de medicina social e de criminologia;

f) o Ministério Público;

g) a OAB;

h) a Defensoria Pública;
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i) os conselhos tutelares;

IV  -  desenvolvimento  de  sistema  de  informações,  transferência  de  dados  e

comunicação  em  rede  entre  os  diversos  órgãos  envolvidos,  principalmente  os

policiais, de modo a agilizar a divulgação dos desaparecimentos e a contribuir com as

investigações, a busca e a localização das pessoas;

V - apoio social e psicológico aos parentes e familiares das pessoas desaparecidas.

Art.  4º  -  Ocorrendo  o  encontro  e  a  devida  identificação  da  pessoa  tida  como

desaparecida,  serão adotadas providências para a divulgação dessas informações

em  todos  os  meios  de  comunicação,  inclusive  no  Banco  de  Dados  de  Pessoas

Desaparecidas, mencionado no art. 1º, encerrando-se as buscas.

§ 1º - Na hipótese do retorno ou encontro da pessoa tida como desaparecida, sem

a  intervenção  dos  órgãos  públicos,  os  parentes  e  familiares,  principalmente  os

responsáveis pela informação ou notificação do desaparecimento, ficam obrigados a

comunicar o fato às autoridades responsáveis pela busca.

Art. 5º - Os órgãos e empresas de telefonia com atuação no Estado, para efeito das

investigações e da busca de pessoas desaparecidas, disponibilizarão de forma ágil e

imediata às autoridades as informações acerca do uso do sistema de telefonia fixa ou

móvel que levem a seu paradeiro e a sua consequente localização.

Art. 6º - Para alcançar os objetivos da política a que se refere esta lei, o Estado

poderá firmar convênios ou parcerias com a União, outras unidades da Federação,

universidades e laboratórios públicos e privados.

Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias.

Art.  8º  -  As  despesas  decorrentes  da  aplicação  desta  lei  correrão  a  conta  das

dotações orçamentárias próprias.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2011.

Juninho Araújo

Justificação: Infelizmente, têm sido alarmantes os números de desaparecimentos

registrados a cada dia. Esse é um fato que existe em nosso Estado e pode atingir

pessoas  de  qualquer  classe  econômica.  As  pessoas  podem  se  perder  de  seus

familiares, como é o caso de crianças em rodoviárias, idosos e outras pessoas que



420
____________________________________________________________________________

vivem abaixo do índice de pobreza e miséria e que se desagregam do lar.

Este projeto de lei prevê que todos os órgãos públicos que atuam na localização de

pessoas desaparecidas compartilhem informações sobre os procurados e propõe a

criação,  no  Estado,  de  um  sistema  unificado  com  informações  das  polícias,  do

Ministério Público, dos conselhos tutelares, das instituições de direitos humanos, dos

hospitais e dos institutos médico-legais.

O projeto prevê ainda que o banco de dados estadual, que terá conexão à rede

Infoseg - o sistema de informações da Secretaria Nacional de Segurança Pública -,

deverá  ser  dividido  entre  informações  públicas,  de  livre  acesso  via  internet,  e

informações sigilosas, com os dados genéticos das pessoas desaparecidas.

Na pesquisa para formular o projeto de lei, foi descoberto que algumas delegacias

exigem que a notificação se dê apenas depois de 48 horas do desaparecimento. Após

esse  período  é  que  a  pessoa  seria  considerada  efetivamente  desaparecida.  No

projeto de lei ora apresentado as investigações devem se iniciar imediatamente.

A ausência de uma política pública estadual de busca a pessoas desaparecidas,

que vise sua procura e localização, e a ausência de um banco de dados estadual

interligado ao sistema nacional de informações, que é a Rede Infoseg, da Secretaria

Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça, contendo as características

físicas e genéticas da pessoa desaparecida, inclusive com o código contido no DNA,

têm relegado aos parentes,  familiares  e  amigos  todos  os esforços,  mobilização e

diligências visando à procura e localização daqueles que desapareceram. Em piores

situações ficam aquelas famílias enquadradas em faixas de menor poder aquisitivo e,

por isso mesmo, com menor capacidade de mobilização.

Por  todo  o  exposto,  fica  evidente  a  necessidade  de  um  instrumento  legal  que

estabeleça uma política de busca de pessoas desaparecidas no nosso Estado, que

defina diretrizes para tal política e que crie um banco de dados estadual contendo

informações sobre tais pessoas.

Portanto, peço o apoio dos nobres pares para aprovação urgente deste projeto de

lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.184/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.157/2011

Dispõe sobre a rotulagem e informação dos alimentos com altos teores de açúcar,

sódio e gorduras trans e saturadas comercializados no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Na comercialização de alimentos com quantidades elevadas de açúcar, de

gordura saturada, de gordura trans, de sódio e de bebidas com baixo teor nutricional,

comercializados  no  Estado,  é  obrigatória  a  presença  de  informação  adequada,

ostensiva, correta, clara, precisa e em língua portuguesa para os consumidores sobre

os perigos do consumo excessivo desses nutrientes.

§  1º  -  A  informação  de  que  trata  o  “caput”  deste  artigo  deverá  constar,

preferencialmente,  nas  embalagens  que  protegem  diretamente  o  produto  a  ser

ingerido.

§  2º  -  Quando as  dimensões das  embalagens referidas  no  §  1º  deste  artigo  o

recomendarem, poderá o fornecedor fazer constar a informação de que trata esta lei

em qualquer outro envoltório em que estejam contidos os produtos, ou em qualquer

outro meio que atinja a mesma finalidade.

§ 3º - A informação realizada na propaganda/publicidade comercial do produto, nos

termos do “caput” deste artigo, dispensa o cumprimento do disposto nos parágrafos

anteriores.

§  4º  -  O  disposto  no  art.  1º  se  aplica  às  amostras  grátis  de  alimentos  com

quantidades elevadas de açúcar, de gordura saturada, de gordura trans, de sódio e

de bebidas com baixo teor  nutricional,  bem como em cupons de desconto para a

promoção desses alimentos.

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, considera-se:

I  -  propaganda/publicidade o conjunto de técnicas e atividades de informação e

persuasão com o objetivo  de divulgar  conhecimentos,  tornar  mais  conhecido e/ou

prestigiado  determinado  produto  ou  marca,  visando  a  exercer  influência  sobre  o

público  por  meio  de  ações  que  objetivem  promover  e/ou  induzir  a  prescrição,  a

aquisição, a utilização e o consumo de alimentos;

II - alimento toda substância que se ingere no estado natural, semi-elaborada ou
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elaborada destinada ao consumo humano,  incluídas  as  bebidas  e  qualquer  outra

substância  utilizada  em  sua  elaboração,  preparo  ou  tratamento,  excluídos  os

cosméticos, o tabaco e as substâncias utilizadas unicamente como medicamentos;

III  -  alimento  com  quantidade  elevada  de  açúcar  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 à venda;

IV - alimento com quantidade elevada de gordura saturada 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 à venda;

V - alimento com quantidade elevada de gordura trans aquele que possui em sua

composição uma quantidade igual ou superior a 0,6g para 100g ou 100ml na forma

como está à venda;

VI  -  alimento  com  quantidade  elevada  de  sódio  aquele  que  possui  em  sua

composição uma quantidade igual ou superior a 400mg de sódio por 100g ou 100ml

na forma como está à venda;

VII  -  embalagem  o  recipiente,  o  pacote  ou  o  envoltório  destinado  a  garantir

conservação ou facilitar o transporte e o manuseio de produtos;

VIII  -  fornecedor  toda pessoa física  ou  jurídica,  pública  ou  privada,  nacional  ou

estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividades de

produção,  montagem,  criação,  construção,  transformação,  importação,  exportação,

distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Art. 3º - O disposto nesta lei não se aplica:

I - aos aditivos alimentares e aos coadjuvantes de tecnologias;

II - às frutas, verduras e legumes (hortaliças);

III - aos sucos de frutas;

IV - às nozes, castanhas e sementes;

V - às carnes e pescados in natura, refrigerados e congelados;

VI - aos leites e derivados;

VII - às leguminosas;

VIII - aos azeites, óleos vegetais e óleos de peixes.

Parágrafo único - A exceção de que trata este artigo é válida desde que o teor de
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sódio, açúcar, gordura saturada e gordura trans sejam intrínsecos ao alimento.

Art. 4º - As embalagens dos produtos referidos no “caput” do art. 1º não poderão

conter indicações, designações, denominações, símbolos, figuras ou desenhos que

possibilitem interpretação falsa, erro e confusão quanto à origem, à procedência, à

natureza,  à  qualidade,  à  composição  ou  que  atribuam  características  nutritivas

superiores àquelas que realmente possuem.

Art. 5º - As informações exigidas por esta lei devem ser apresentadas em cores que

contrastem com o fundo do anúncio,  estar  dispostas  no  sentido  predominante  da

leitura da peça publicitária e permitir a sua imediata visualização, guardando entre si

as devidas proporções de distância, indispensáveis à legibilidade e destaque.

Art. 6º - O descumprimento desta lei, sem prejuízo de outras penalidades previstas

na legislação em vigor, sujeita o infrator também às seguintes:

I - multa de 200 Ufemgs (duzentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais)

por cada ocorrência, dobrando-se sucessivamente em caso de reincidência;

II - apreensão do produto, na hipótese de não regularização dentro do prazo de dez

dias, contados da notificação, nos termos do art. 5º desta lei;

III  -  suspensão  da  inscrição  estadual,  pelo  prazo  de  um  ano,  após  duas

reincidências;

IV  -  cassação  da  inscrição estadual,  no  caso de  quatro  ou  mais  reincidências,

consecutivas ou não.

§ 1º - Para os efeitos do disposto neste artigo, considera-se ocorrência:

I  -  a  reclamação do consumidor  ou  interessado  perante  o  estabelecimento  que

comercializa o produto;

II - a lavratura de auto de infração pelo agente competente;

III  -  a  comunicação  da  infração  realizada  diretamente  ao  Procon,  à  autoridade

policial ou à Promotoria do Consumidor do Ministério Público do Estado de Minas

Gerais.

§  2º  -  Na hipótese prevista  no  inciso  I  do  “caput”  deste  artigo,  a  aplicação da

penalidade dependerá da comunicação prevista no inciso III,  mas a contagem do

prazo de que trata o inciso II do “caput” deste artigo terá início com a notificação do

consumidor.
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Art.  7º  -  Os  valores  arrecadados  pela  aplicação  desta  lei  serão  revertidos  à

Secretaria de Estado de Saúde.

Art.  8º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações orçamentárias próprias.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor no prazo de cento e oitenta dias a contar da data de

sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  A Anvisa  editou,  em 15/6/2010,  a Resolução nº  24,  disciplinando a

oferta, a propaganda, a publicidade, a informação e outras práticas correlatas, cujo

objetivo seja a divulgação e a promoção comercial de alimentos considerados com

quantidades elevadas de açúcar, de gordura saturada, de gordura trans, de sódio e

de bebidas com baixo teor nutricional.

O  objetivo  da  Anvisa,  claramente  exposto  no  art.  2º  da  referida  resolução,  é

assegurar  informações  indispensáveis  à  preservação  da  saúde  de  todos  aqueles

expostos à oferta, propaganda, publicidade, informação e outras práticas correlatas

cujo objetivo seja a divulgação e a promoção comercial dos alimentos citados no art.

1º com vistas a coibir práticas excessivas que levem o público, em especial o público

infantil, a padrões de consumo incompatíveis com a saúde e que violem seu direito à

alimentação adequada.

Ocorre que a referida resolução foi suspensa por decisão da 16ª Vara Federal de

Brasília, em que se reputou ter a Anvisa extrapolado os limites de sua competência, já

que inexistia legislação federal a respeito.

Não obstante, reputa-se importante a iniciativa da Anvisa com o objetivo de proteger

a saúde do consumidor dos referidos produtos, devendo o Estado de Minas Gerais

apoiar tal iniciativa, sem descuidar dos limites previstos na Constituição Federal, em

especial a vedação aos Estados membros de legislar sobre propaganda comercial

(art. 22).

Estando, porém, inserida a proteção à saúde no campo da competência comum

(art. 23), e em observância ao que dispõe os arts. 55 e 60 do Código de Defesa do

Consumidor, que atribui aos Estados e aos Municípios competência para, de modo
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concorrente, legislar sobre a proteção ao consumidor, submetemos esta iniciativa ao

beneplácito dos nobres pares.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada Liza Prado.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.653/2011,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.158/2011

Cria campanha de prevenção ao consumo de oxi no âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituída campanha de prevenção ao consumo de oxi no âmbito do

Estado.

§ 1º – Para os fins desta lei, considera-se oxi (abreviação de oxidado) uma mistura

de  base  livre  de  cocaína,  cal,  permanganato  de  potássio  e  combustível,  como

querosene, gasolina, diesel ou solução de bateria.

§ 2º  – A campanha disposta no “caput”  deste artigo será veiculada em material

impresso, de leitura simples e esclarecedora, a ser distribuído gratuitamente a fim de

mostrar para a população os malefícios causados pelo consumo de oxi.

§ 3º – O material impresso será distribuído gratuitamente na rede pública, como

também  em  locais  de  intensa  circulação  de  pessoas,  inclusive  de  crianças  e

adolescentes.

§ 4º  – A campanha poderá ser disseminada através de rádio,  televisão, jornais,

revistas e outros meios de comunicação.

Art.  4º – O Poder Executivo baixará os atos que se fizerem necessários para a

regulamentação desta lei.

Art. 5º – As eventuais despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta

de  dotações  orçamentárias  próprias,  consignadas  no  orçamento  vigente  e

suplementadas se necessário.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Este projeto de lei se faz muito necessário, haja vista que o oxi é uma

droga  altamente  viciante,  destrutiva  para  o  organismo  humano,  de  baixo  custo



426
____________________________________________________________________________

comercial e de rápida produção, uma vez que seus componentes são encontrados

facilmente no mercado.

O nome de batismo da droga deriva da palavra “oxidação”. A composição final do

oxi é gasolina e cal virgem (na falta de gasolina, é utilizado o querosene). Quando

aquecido a mais de 100º, o composto passa por um processo de decantação, em que

as substâncias líquidas e sólidas são separadas. O resfriamento da porção sólida

gera a pedra do oxi, que concentra os princípios ativos da cocaína. Dependendo da

fabricação caseira, o oxi tem várias tonalidades e potências, chegando a ter 80% de

cocaína, enquanto o “crack” tem 40%. Por ser produzido de maneira clandestina, sem

qualquer tipo de controle, há diferença no nível de pureza do oxi, que também pode

conter outros tipos de substâncias tóxicas -  cal,  cimento,  ácido sulfúrico, acetona,

amônia  e  soda  cáustica  são  comuns.  O  oxi  contém  múltiplos  resíduos  e  é  mais

agressivo  ao  sistema  respiratório.  Por  conter  gasolina  na  composição,  ainda  é

extremamente prejudicial ao fígado e aos rins, podendo provocar a falência de tais

órgãos.

O pesquisador Álvaro Mendes,  formado em economia e com especialização em

políticas sociais e direitos humanos, foi o primeiro pesquisador a identificar o uso do

oxi no Brasil. Segundo ele, o oxi entra e domina o cérebro do usuário da droga em

menos de seis segundos, causando danos irreparáveis aos dependentes. Conforme

as pesquisas de Álvaro Mendes, o que faz o oxi ser mais destrutivo e perigoso que o

“crack” é que, ao ser ingerido, o dependente envia querosene (gasolina) e cal virgem

para o pulmão. A cal, de pH muito básico, produz graves queimaduras no órgão, e o

querosene, por ser um solvente poderoso, pode levar, em médio prazo, à falência dos

pulmões.  Já  o  “crack”,  em  sua  composição  final,  depois  de  passar  por  varias

transformações caseiras, recebe amoníaco e bicarbonato.

Um dos principais atrativos do oxi é seu baixo custo. No centro de São Paulo, uma

pedra pode ser encontrada por R$2,00 enquanto pedras de “crack” costumam ser

vendidas por R$5. Conhecido como “a droga da morte”, o oxi é um “crack” piorado,

que vicia instantaneamente. Mas, diferentemente do “crack”, que usa bicarbonato de

sódio  no  processamento,  o  oxi  contém  querosene  e  cal  e  provoca  efeitos  mais

devastadores para o organismo.
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Em entrevista concedida à revista “Época”,  o pesquisador  Álvaro Mendes alerta

para o perigo da droga. “Já trabalhei com usuários de todos os tipos de droga. Ainda

não vi droga mais horrível do que o oxi. Imagine uma pessoa sem dormir há uma

semana e, um minuto após o consumo, começar a vomitar e ter diarreia.  Depois,

andam pelas ruas como zumbis. É a degeneração humana. Não vi outra droga que

cause isso em questão de segundos como ocorre com o oxi.”

Quanto à possibilidade de a droga se tornar uma epidemia, o pesquisador explica:

“Sim, existe a possibilidade. É uma droga muito barata, capaz de provocar o vício

após  a  primeira  dose  e  fácil  de  ser  transportada.  Também  não  depende  de

laboratórios para ser fabricada, pode ser feita em fundo de quintal. Se não soar o

alerta nos governos, não sei qual será o limite”.

Enfim, este projeto de lei tem como objetivo prevenir a população do Estado quanto

aos  malefícios  do  consumo do oxi.  Abordar  este  assunto  se  faz  necessário  pelo

avanço  que  a  droga  pode  ter  em  nosso  Estado,  inclusive  entre  crianças  e

adolescentes.

Conto com o apoio e a fidedigna análise deste projeto por parte dos parlamentares

desta egrégia Assembleia.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 159/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.159/2011

Institui a frequência eletrônica nas escolas da rede estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º -  Fica instituída a frequência eletrônica nas escolas da rede estadual de

ensino.

§ 1º - A frequência eletrônica que dispõe o “caput” deste artigo será destinada a

registrar a presença dos alunos e ficará na entrada da sala de aula.

§ 2º - Caso não coloquem a digital, uma notificação será enviada para os pais ou

responsáveis, informando que o estudante faltou à escola.

Parágrafo único – Toda semana será expedida uma notificação de aviso aos pais ou

responsáveis com o relatório completo dos horários de entrada e saída do aluno.
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Art.  2º  -  O Poder  Executivo regulamentará esta lei  no  prazo de noventa dias  a

contar da data de sua publicação.

Art.  3º  -  As  despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por  conta  de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

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

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Esta propositura tem por objetivo informar aos pais sobre a frequência

de seus filhos, dando garantia de frequência para manutenção do Programa Bolsa-

Família  (programa  do  governo  federal  de  transferência  direta  de  renda  com

condicionalidades,  que  beneficia  famílias  em  situação  de  pobreza  e  de  extrema

pobreza).

Com o sistema da frequência escolar implantado, o índice de alunos que faltam

será menor. Reduziremos o tempo dos professores com a chamada, aumentando o

aproveitamento da aula, pois os alunos já estarão registrados no ponto eletrônico.

Este sistema é uma tecnologia funcional e inovadora já existente no Município de

Praia  Grande (SP)  e no Estado do Espírito  Santo.  Queremos agora ampliar  este

sistema para todo o Estado.

Diante do exposto, dada a relevância desta propositura, contamos com a anuência

dos nobres pares para que possamos aprovar este projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada Rosângela

Reis. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.118/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.160/2011

Obriga  as  empresas  potencialmente  poluidoras  localizadas  no Estado de Minas

Gerais a contratarem pelo menos um responsável técnico ambiental.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º -  Obriga as empresas potencialmente poluidoras localizadas no Estado de

Minas Gerais a contratarem pelo menos um responsável técnico ambiental.

Art. 2° - O responsável técnico ambiental poderá se r:

a) técnico em meio ambiente;
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b) engenheiro ambiental;

c) engenheiro químico com especialização em segurança ambiental;

d) biólogo;

e) químico.

Art. 3º - Para os fins previstos nesta lei, consideram-se potencialmente poluidoras

as empresas e as atividades desenvolvidas por elas conforme a Tabela de Atividade

Potencialmente Poluidora do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

Naturais Renováveis - Ibama -, constante do Cadastro de Atividades Potencialmente

Poluidoras.

Parágrafo único - Para os fins previstos nesta lei, entende-se por:

I - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades humanas

que direta ou indiretamente:

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;

c) afetem desfavoravelmente a biota;

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;

e)  lancem  matérias  ou  energia  em  desacordo  com  os  padrões  ambientais

estabelecidos;

II - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável,

direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;

III - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do

meio ambiente.

Art.  4º  -  A  responsabilidade  técnica  do  estabelecimento  será  comprovada  por

declaração de firma individual, contrato social ou estatuto de pessoa jurídica ou pelo

contrato de trabalho do profissional responsável.

Parágrafo único - Cessada a assistência técnica pelo término ou pela rescisão do

contrato  de  trabalho  ou  ainda  pela  vontade  das  partes,  o  responsável  técnico

ambiental responderá pelos atos praticados durante o período em que estava vigente

a relação contratual.

Art. 5º - O responsável técnico ambiental deverá produzir programas que garantam,

tanto  quanto  possível,  as  condições  de  segurança  ambiental,  trabalhando  na
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prevenção de acidentes e nas medidas emergenciais nos possíveis acidentes.

§ 1º - Os programas de que trata o “caput” deste artigo deverão estar à disposição

na  sede  das  empresas,  nos  edifícios,  nas  plantas  industriais  e,  nos  casos  de

transporte,  deverão  estar  em  posse  do  motorista,  para  as  autoridades  públicas

consultarem-no a qualquer momento.

§  2º  -  Além  dos  programas  descritos  no  “caput”,  o  responsável  técnico  deverá

assegurar, por meio de laudos periódicos, que o plano está sendo cumprido e que

não há contaminação do meio ambiente pelos efluentes potencialmente poluidores.

§  3º  -  Nos  casos  em  que  o  plano  não  tiver  sido  cumprido,  ou  não  tiver  sido

suficiente para a contenção dos efluentes poluidores, o responsável técnico deverá

dimensionar os danos, apresentar o laudo com o resultado à Fundação Estadual do

Meio  Ambiente  -  Feam  -  e  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento  Sustentável  -  Semad  -,  contendo,  também,  as  medidas  de

compensação e de contenção do dano.

Art. 6º - A Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam - exigirá o cumprimento

integral desta lei quando da emissão do licenciamento de operação das empresas

enquadradas no art. 3º deste dispositivo legal.

Art.  7º  -  O não cumprimento desta lei  implicará multa de R$5.000,00 (cinco mil

reais) a R$500.000,00 (quinhentos mil reais), por mês, até a regularização.

§ 1º -  Do auto de infração caberá recurso para a Secretaria de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Art. 8º - As empresas potencialmente poluidoras terão um prazo de cento e vinte

dias para se adequarem a esta lei.

Art. 9º - O Poder Executivo regulamentará esta lei em sessenta dias.

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

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Sempre que acontece um acidente ambiental, medidas que poderiam

evitar danos ao meio ambiente voltam a ser discutidas. Este projeto de lei vem trazer

a questão à tona para que, em todas as empresas que apresentem riscos na emissão

de poluentes, haja um ou mais responsáveis ambientais que elaborem planos para a
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prevenção  e  contenção  das  emissões  e,  em  caso  de  contaminação  do  meio

ambiente,  haja  ferramentas  para  a  resolução  do  problema  e  sua  devida

compensação.

Se as empresas responsáveis por tais acidentes tivessem contratado um técnico

ambiental e este tivesse elaborado um programa de prevenção, muito da degradação

e do dano ambiental teria sido evitado.

O responsável técnico deverá manter, além dos planos descritos, laudos sobre a

emissão dos efluentes, com o intuito de garantir um controle, por meio do estado, da

quantidade de poluentes emitidos por essas empresas.

Da mesma forma que portarias do Ministério  do Trabalho obrigam determinadas

empresas  a  possuírem  em  seu  quadro  funcional  um  técnico  em  segurança  do

trabalho, um profissional vinculado à medicina do trabalho, este projeto vem garantir

que todas as atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras tenham em seus

quadros profissional capacitado para garantir a segurança do meio ambiente.

Segurança ambiental significa, nesta lei, garantir a criação de planos de prevenção,

de planos ou programas que contenham possíveis acidentes e, ainda, programas que

garantam a devida compensação ambiental nos casos de acidentes ambientais.

É  importante  destacar  que  o  projeto  prevê  que  as  empresas  de  transporte  de

cargas  perigosas  e  potencialmente  poluidoras  também  apresentem  planos  de

prevenção, contenção e compensação ambiental.

A medida garantirá que o Estado de Minas Gerais diminua o número de acidentes

com passivos ambientais, tenha um controle sobre a emissão desses poluentes e a

garantia de responsabilização em casos de acidentes.

Diante  do  exposto,  peço  apoio  aos  meus  ilustres  pares  para  aprovação  da

proposição.

-  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 2.161/2011

Ficam  as  empresas  fabricantes  de  bebidas  energéticas  obrigadas  a  inserir  nos

rótulos  e  embalagens  a  informação “a mistura  com bebida  alcoólica  pode causar
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doenças do fígado”.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as empresas fabricantes de bebidas energéticas obrigadas a inserir

nos  rótulos e embalagens informação “a mistura com bebida alcoólica pode causar

doenças do fígado”.

Parágrafo único - A informação deve ser impressa de forma clara, precisa e em

caracteres de fácil leitura.

Art. 2º - Aos órgãos de saúde e defesa do consumidor do Poder Executivo e do

Poder Legislativo, dentro de suas competências legais, cabe a adoção das medidas

necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas na presente lei.

Art. 3º - A inobservância das disposições contidas na presente lei importará, no que

couber, a aplicação das penalidades contidas no art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de

setembro de 1990.

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

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  Hoje em dia é muito comum em bares, boates e festas de jovens a

combinação de bebidas energéticas com bebidas alcoólicas a noite toda. A mistura

pode até deixar a bebida mais saborosa, porém estudos realizados na Universidade

da Flórida apontam que, com a mistura, o risco de causar embriaguez é três vezes

mais em comparação ao consumo exclusivo do álcool.

Os resultados dos estudos também mostram que as substâncias estimulantes dos

energéticos  alteram  a  percepção  cognitiva,  aumentando  a  tendência  a

comportamentos  de  risco.  Um  consumidor  de  bebida  alcoólica  age  de  forma

impulsiva. No entanto, quem bebe álcool com energético se sente mais estimulado.

Portanto,  o  consumo  da  combinação  configura  um  cenário  arriscado  devido  ao

aumento da sensação de estímulo e dos níveis de impulsividade.

Porém, o que causa preocupação são os componentes das bebidas energéticas.

Basicamente  os  energéticos  são  compostos  de  açúcar,  taurina,  glucuronolactona,

cafeína  e  vitaminas  do  complexo  B.  Estes  componentes  tornam  a  bebida  um

energizante, com o intuito de aumentar a resistência física, agilizar a capacidade de
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concentração,  a  velocidade de  reação,  dar  mais  energia  e  melhorar  o  estado de

ânimo.

Assim, os energéticos foram feitos para serem ingeridos por atletas que precisam

de uma melhor performance e não para serem misturados com bebidas alcoólicas, o

que hoje em dia é muito comum. Essa mistura transforma a bebida em uma “bomba

mortal” que ataca diretamente o fígado, fazendo com que a zona afetada se torne

incapaz de se regenerar.

Neste  sentido,  não  poderia  deixar  de  destacar  alguns  princípios  básicos  de

proteção à saúde e à segurança do consumidor, assim definidos no Código de Defesa

do Consumidor:

SEÇÃO I

Da Proteção à Saúde e Segurança

“Art.  8° -  Os  produtos  e  serviços  colocados  no  merc ado  de  consumo  não

acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados

normais  e  previsíveis  em decorrência  de  sua natureza e fruição,  obrigando-se  os

fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas

a seu respeito.

Parágrafo único - Em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar

as informações a que se refere este artigo, através de impressos apropriados que

devam acompanhar o produto.

Art. 9° - O fornecedor de produtos e serviços poten cialmente nocivos ou perigosos à

saúde ou segurança deverá informar, de maneira ostensiva e adequada, a respeito da

sua  nocividade  ou  periculosidade,  sem  prejuízo  da  adoção  de  outras  medidas

cabíveis em cada caso concreto.

Art.  10 -  O fornecedor  não poderá colocar no mercado de consumo produto ou

serviço  que  sabe  ou  deveria  saber  apresentar  alto  grau  de  nocividade  ou

periculosidade à saúde ou segurança.

§ 1° - O fornecedor de produtos e serviços que, pos teriormente à sua introdução no

mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá

comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores,

mediante anúncios publicitários.
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§  2° -  Os  anúncios  publicitários  a  que  se  refere  o  parágrafo  anterior  serão

veiculados na imprensa, rádio e televisão, às expensas do fornecedor do produto ou

serviço.

§ 3° - Sempre que tiverem conhecimento de periculos idade de produtos ou serviços

à saúde ou segurança dos consumidores, a União, os Estados, o Distrito Federal e os

Municípios deverão informá-los a respeito.”

Por  este  motivo  é  que  esta  proposta  de  lei  foi  elaborada,  com a  finalidade  de

informar os efeitos nocivos à saúde que essa mistura de bebida energética e bebida

alcoólica pode trazer.

- 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 2.162/2011

Dispõe  sobre  a  comercialização  de  alimentos  em  embalagem  a  vácuo  nos

supermercados e nos hipermercados situados no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam os supermercados e hipermercados situados no Estado obrigados a

disponibilizar  aos  consumidores  alimentos  perecíveis  de  qualquer  natureza  em

embalagens a vácuo.

Parágrafo  único  -  Deverão  ser  utilizadas  no  acondicionamento  dos  alimentos

previstos neste  artigo  apenas  embalagens  transparentes  e  etiquetas  contendo as

informações necessárias à comercialização, na forma da legislação em vigor.

Art.  2º  -  Entendem-se  por  alimentos  perecíveis  de  qualquer  natureza  os  assim

definidos:

I - carne bovina;

II - carne suína;

III - carnes de aves;

IV - peixes;

V - frios;

VI - salgados;

VII - frutas;

VIII - legumes.
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Parágrafo único -  Aplicar-se-ão as disposições contidas no art.  1º aos alimentos

perecíveis de qualquer natureza comercializados no setor de padaria.

Art. 3º - O descumprimento das disposições contidas no “caput” do art. 1º sujeitará

o infrator, no que couber, à aplicação das sanções contidas no art. 56 da Lei nº 8.078,

de 11 de setembro de 1990.

Art.  4º  -  Aos  órgãos de defesa do consumidor  do  Poder  Executivo  e do  Poder

Legislativo,  dentro  de  suas  competências  legais,  cabe  a  adoção  das  medidas

necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas nesta lei.

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

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Este projeto de lei tem como objetivo oferecer aos consumidores maior

segurança na comercialização de produtos acondicionados em bandejas de isopor.

Muitos  alimentos  acondicionados  desta  forma  não  permitem  a  completa

visualização das características exatas dos produtos no momento de sua aquisição. A

falta de transparência dessas embalagens acaba por facilitar o artifício da fraude na

venda de  produtos,  fora  das  especificações  a  que  são  ofertados,  permitindo,  até

mesmo  a  venda  de  forma  engendrada,  de  produtos  em  péssimo  estado  de

conservação daquele oferecido. Neste sentido, não poderia deixar de destacar alguns

princípios básicos do consumidor estabelecidos na Política Nacional de Relações de

Consumo, assim definidos no Código de Defesa do Consumidor,  cujos itens peço

vênia para transcrever:

“Art.  4º  -  A  Política  Nacional  das  Relações  de  Consumo  tem  por  objetivo  o

atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde

e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade

de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos

os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995)

III  -  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
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equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;

IV -  educação e informação de fornecedores  e consumidores,  quanto aos seus

direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo;

V  -  incentivo  à  criação  pelos  fornecedores  de  meios  eficientes  de  controle  de

qualidade  e  segurança  de  produtos  e  serviços,  assim  como  de  mecanismos

alternativos de solução de conflitos de consumo;”

Por outro lado, a substituição gradativa da comercialização de produtos perecíveis

acondicionados  em  bandejas  de  isopor  por  embalagens  a  vácuo,  além  de  evitar

prejuízos à saúde humana, colabora de forma expressiva para a preservação do meio

ambiente, na medida que o isopor em contato com a natureza leva aproximadamente

150 anos  para  se decompor.  Assim,  a  comercialização de  produtos embalados  a

vácuo não só contribui  para  a preservação da saúde e  do meio ambiente,  como

também é mais vantajosa tanto para os comerciantes quanto para os consumidores,

na  medida  que:  permite  economia  de  dinheiro  através  de  compras  em  grandes

quantidades. Produtos como queijo, peixes, bacon, café, nozes, carnes processadas

e  outros  alimentos  podem  ser  comprados  em  grandes  quantidades,  com  preços

inferiores, e depois pré-embalados por um armazém central; reduz o encolhimento de

alguns produtos. Não há perda por mofo ou evaporação numa embalagem selada a

vácuo; portanto o peso que for embalado será aquele de venda; aumenta a qualidade

do produto. Carnes embaladas a vácuo e mantidas a temperaturas entre 0º e 1,6ºC

não  apresentam  envelhecimento  e  perda  de  maciez;  aumenta  a  eficiência  na

administração do tempo, pois os alimentos podem ser preparados com antecedência

sem perda de seu frescor; possibilita a economia devido à redução de manuseamento

e distribuição de produtos inadequados para venda (devoluções); reduz os custos de

mão de obra na preparação para a venda; melhora a apresentação do produto com

maior aceitação pelo consumidor; torna-se excelente opção para comercialização de

produtos  frescos  com  marca  comercial;  elimina  a  aplicação  de  conservantes;

possibilita maior margem de lucro, pois adiciona valor ao produto final.

Assim sendo, diante das vantagens que a comercialização de produtos embalados

a vácuo representa aos consumidores é que submeto a apreciação dos pares este

projeto de lei.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.163/2011

Dispõe  sobre  a  notificação,  via  correio,  de  expiração  da  Carteira  Nacional  de

Habilitação dos condutores de veículos automotores do Estado de Minas Gerais e dá

outras providências correlatas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica obrigado o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Minas

Gerais  –  Detran-MG  –  a  enviar,  ao  habilitado,  notificação  a  respeito  da  data  de

expiração da validade da Carteira Nacional de Habilitação.

Parágrafo  único  –  A notificação de  que  trata  o  “caput”  deste  artigo  deverá  ser

cumprida por meio do correio com 60 (sessenta) dias de antecedência.

Art.  2º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

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

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  De  primeiro,  no  plano  jurídico,  convém  esclarecer  que  a  iniciativa

legislativa guarda respeito e obediência aos dispositivos constitucionais no que tange

à  competência  legislativa,  visto  que,  enquanto  integrante  do  Poder  Legislativo,

gozamos da faculdade de dispor de matérias relativas ao tema ora trazido, por força

do “caput” do § 2º, inciso XVI, do art. 24, da Constituição Federal.

E  mais,  de  antemão,  para  que  não  paire  nenhuma  dúvida  sobre  a

constitucionalidade da presente iniciativa legislativa,  pela característica do assunto

inserido  no  bojo  do  projeto,  destacamos  que  eventual  interpretação  de  vício  de

iniciativa  embasada  na  reserva  legislativa  do  Executivo,  por  tratar-se  de  matéria

essencialmente  administrativa,  não  deve  merecer  acolhimento,  de  vez  que

semelhante classificação se circunscreve somente aos assuntos que poderiam ser

objeto de decreto autônomo, cuja edição compete ao Poder Executivo, por deferência

constitucional.
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A priori, toda atividade administrativa está vinculada à lei (principio da legalidade), a

matéria essencialmente administrativa será sempre uma exceção, sujeita, portanto, a

interpretação restritiva.

Aliás, a esse propósito,  matérias  essencialmente administrativas não podem ser

invocadas como fundamento do vício de iniciativa, visto que pertencem à operação

anterior, pela qual o aplicador da lei deve verificar a competência legislativa, ou seja,

a  capacidade  atribuída  ao  Poder  Legislativo  para  deliberar  sobre  determinada

matéria, veiculando a respeito da mesma norma de natureza legislativa.

De outro vértice, sob a ótica meritória, a presente propositura vem ao encontro de

inúmeros  reclamos  e  advertências  da  sociedade,  considerando  as  obrigações  do

cotidiano das  pessoas,  que muitas  vezes  as  levam a  negligenciar  certos  deveres

pontuais demarcados por largos períodos de tempo.

Apesar de reconhecermos a ciência do prazo de validade da carteira de habilitação,

parte significativa dos condutores de veículos automotores acabam por se esquecer

de verificá-lo, e, assim, correr o risco de circular inabilitadamente e sofrer as sanções

previstas  na  legislação  específica  e  os  ônus  e  transtornos  em  decorrência  da

condução ilegal do veículo.

Não é demais lembrar que o Departamento Estadual de Trânsito do Estado abriga

nos  seus  terminais  eletrônicos  o  cadastro  de  todos  os  condutores  de  veículos

automotores  habilitados,  cujo  arquivo  o  capacita  a  uma  comunicação  ágil  e  não

onerosa.

Nada mais justo e providencial, portanto, que inaugurarmos uma nova relação com

a  sociedade  mineira,  alertando-a  de  suas  obrigações  e  contribuindo

significativamente para a preservação da ordem normativa instituída pelo organismo

de trânsito do Estado.

Assim, na convicção de que saberão sopesar o relevo e a utilidade da medida,

conclamamos os nobres pares a converterem a presente iniciativa legislativa em lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.164/2011

Cria campanhas permanentes de prevenção, controle e combate ao hipotireoidismo
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em todo o Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam criadas campanhas permanentes de prevenção, controle e combate

ao hipotireoidismo em todo o Estado.

Art.  2° -  Será criado um núcleo onde serão centrali zadas todas as informações

sobre o paciente, visando a um controle permanente, a fim de evitar a interrupção do

tratamento.

Art.  3º  -  Fica  obrigado  o  médico  que  diagnosticar  a  doença  a  repassar  as

informações sobre o paciente ao núcleo de que trata o art. 2º.

Art. 4º - Poderão ser firmados convênios com órgãos municipais e federais, bem

como entidades privadas, visando ao fiel cumprimento desta lei.

Art.  5º  -  As despesas decorrentes da aplicação desta lei  correrão por  conta de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Um minucioso estudo coordenado pela Universidade do Estado do Rio

de Janeiro - Uerj - sobre o hipotireoidismo no Brasil revelou um cenário preocupante:

nada menos do que 12% das mulheres brasileiras sofrem da doença. Esse índice é

superior ao registrado nos Estados Unidos, Holanda, Espanha e Noruega.

Uma das consequências mais graves do hipotireoidismo é o aumento de doenças

cardiovasculares, como infartos e derrames. Outro dado preocupante da pesquisa é

que  o  hipotireoidismo  está  relacionado  diretamente  ao  uso  de  fórmulas  para

emagrecer.  Das  mulheres  brasileiras  acometidas  pela  doença,  34%  já  haviam

consumido coquetéis para perda de peso. O consumo de tais fórmulas no País é de

30.000.000 de cápsulas por ano, um dos maiores do mundo. Esses medicamentos

combinam  redutores  de  apetite,  diuréticos,  laxantes,  tranquilizantes  e,  sobretudo,

substâncias semelhantes a hormônios de tireóide.

Não bastasse tudo isso,  o câncer  de tireóide vem crescendo assustadoramente

entre  as  mulheres  brasileiras.  Apenas  na  cidade  de  São  Paulo,  segundo

levantamento do Hospital  do Câncer  A.  C.  Camargo,  o número de mulheres com
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câncer de tireóide triplicou em 20 anos.

Um dos principais  entraves para o tratamento adequado do hipotireoidismo é a

dificuldade  de  seu  diagnóstico.  Segundo  a  pesquisa  da  Uerj,  os  sintomas  mais

comuns  da  doença  são  pouco  específicos  e  se  confundem  com  os  de  outros

problemas de saúde.

Por  isso,  é  necessária  a  criação  de  campanhas  permanentes  de  prevenção,

controle e combate ao hipotireoidismo em todo o Estado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 2.165/2011

Dispõe  sobre  a  proibição,  importação  e  comercialização  de  embalagens,

equipamentos, produtos para lactentes, brinquedos e demais produtos plásticos que

tenham em sua composição o bisfenol-A – BPA – e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica proibida a produção, importação e comercialização de embalagens,

equipamentos, produtos para lactentes, brinquedos e demais produtos plásticos que

tenham em sua composição o bisfenol-A – BPA.

Art.  2º  –  Ficam os  fabricantes  obrigados  a  informar  nas  embalagens  que seus

produtos não contêm o composto químico bisfenol-A – BPA.

Art. 3º – O descumprimento das disposições assinaladas nos arts. 1º e 2º desta lei

implicará nas sanções previstas no art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de

1990 – Código de Defesa do Consumidor –, aplicáveis na forma de seus arts. 57 a

60.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2011.

Liza Prado

Justificação:  O  bisfenol-A  (BPA)  é  um  composto  utilizado  na  fabricação  do

policarbonato, um tipo de plástico rígido e transparente. É o monômero mais comum

entre os policarbonatos empregados em embalagens de alimentos. O BPA é também

um  dos  componentes  da  resina  epóxi  (plástico  termofixo  que  endurece  quando

misturado a  um agente  catalisador  ou  “endurecedor”),  presente,  por  exemplo,  no

revestimento interno de latas para evitar a ferrugem.
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Apesar de o plástico ser considerado estável, já se sabe que as ligações químicas

entre as moléculas do BPA são instáveis, permitindo que o composto se desprenda

do plástico e contamine os produtos embalados com policarbonato ou resina epóxi.

No caso de aquecimento do plástico, a contaminação por BPA é ainda maior.

O bisfenol-A é encontrado em grande parte das mamadeiras de plástico. Também é

encontrado em outras embalagens de plástico,  tais como copos infantis,  materiais

médicos  e  dentários  e  ainda  em  enlatados  com  revestimento  interno,  garrafas

reutilizáveis de água e sucos.

A equipe de pesquisa da University of Cincinnati chefiada por Scott Belcher, PhD,

mostra  que  o  composto  químico  bisfenol-A  interrompe  importantes  efeitos  do

estrogênio  no  tecido  cerebral  em  desenvolvimento,  mesmo  em  doses

surpreendentemente baixas. O BPA tem sido frequentemente relacionado a doenças

ou problemas de desenvolvimento.

O estudo, que vem sendo desenvolvido há quase dez anos, é o primeiro a mostrar

que  os  rápidos  mecanismos  de  sinalização  estão  ativos  no  cérebro  em

desenvolvimento e em amadurecimento, em regiões não envolvidas com diferenças

sexuais ou funções reprodutivas, segundo o Dr. Belcher. Há muito tempo, sabe-se

que  o  BPA age  como  um  estrogênio  artificial,  principal  hormônio  envolvido  no

desenvolvimento  sexual  feminino.  Também  foi  mostrado  que  ele  aumenta  o

crescimento  de  células  no  câncer  de  mama e  de  algumas  células  no  câncer  de

próstata.

Moléculas  de  BPA são ligadas  em polímeros usados  para  criar  policarbonato  e

resinas  de  epóxi,  que  são  amplamente  usados  em  muitos  produtos.  Embora  os

plásticos sejam considerados estáveis,  os cientistas sabem há muitos anos que a

ligação química entre moléculas de BPA são instáveis.

Embora seja melhor conhecido por suas funções como hormônio sexual feminino, o

estrogênio  também  tem  importante  papel  no  desenvolvimento  cerebral,  tanto  de

homens quanto de mulheres. Na ausência de estrogênio, o BPA sozinho mimetiza as

ações do estrogênio em neurônios em desenvolvimento, e doses muito baixas de BPA

inibem completamente a atividade do estrogênio. Como o estrogênio normalmente

reforça  o  crescimento  e  regula  a  viabilidade  de  desenvolver  neurônios,  esses
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resultados sustentam a ideia que o BPA pode prejudicar o desenvolvimento de células

cerebrais.

Os  efeitos  estudados  do  BPA  levaram  a  importantes  constatações  sobre  o

desenvolvimento cerebral e o funcionamento normal do cérebro adulto. Entretanto,

permanece  obscuro  como  a  sinalização  hormonal  inapropriada  ou  o  bloqueio  da

sinalização normal em um instante crítico do desenvolvimento influenciará mais tarde

na vida.

Apesar de mais de 100 estudos publicados sobre os efeitos danosos do BPA, Dr.

Belcher disse que a indústria e agências regulatórias federais têm resistido em banir o

uso de BPA em plásticos usados como recipientes para alimentos e bebidas, apesar

de estarem disponíveis plásticos sem BPA e outros compostos químicos tóxicos.

Por essas razões é que se faz necessária e urgente a aprovação deste projeto e,

para isso, solicito a adesão 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 2.166/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Povoado de Santana de

Minas, com sede na Vila Santana, no Município de São Francisco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Povoado

de Santana de Minas, com sede na Vila Santana, no Município de São Francisco.

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

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2011.

Paulo Guedes

Justificação: A Associação Comunitária do Povoado de Santana de Minas  é uma

entidade civil de direito privado, com personalidade jurídica própria, de finalidade não

econômica e sem fins lucrativos, que terá duração por tempo indeterminado e tem por

finalidade, entre outras: promover a saúde da família, da maternidade, da infância e

do  adolescente  e  da  velhice  por  meio  de  campanha  de  prevenção  a  doenças

transmissíveis ou infectocontagiosas, aleitamento materno, palestras sobre drogas,

reintegração  de  viciados  à  sociedade,  em  orientação  e  encaminhamento  aos
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conselhos da criança e do adolescente,  previdência ou assistência  ou assistência

social;  combater a fome e a pobreza por meio do incentivo à criação de hortas e

roças  comunitárias  ou  grupos  de  pequenos  produtores,  distribuição de alimentos,

busca de empregos e renda; integrar seus benefícios no mercado de trabalho por

meio de promoção de cursos profissionalizantes, levando em conta a cultura local e

regional; habilitar e reabilitar pessoas portadoras de deficiência, em convênios com

órgãos competentes.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para a aprovação desta Casa.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.167/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Unidos de Grota Funda,

com  sede  na  Fazenda  Lagoa  das  Canoas,  no  distrito  de  Santana  de  Minas,  no

Município de São Francisco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Grota Funda, com sede na Fazenda Lagoa das Canoas, no Distrito de Santana de

Minas, no Município de São Francisco.

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

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2011.

Paulo Guedes

Justificação: A Associação Comunitária de Unidos de Grota Funda é uma entidade

civil  de  direito  privado,  com  personalidade  jurídica  própria,  de  finalidade  não

econômica e sem fins lucrativos, que tem duração por tempo indeterminado, e tem

por  finalidade,  entre  outras,  a  proteção da  saúde da família,  da  maternidade,  da

infância e da velhice através de campanhas de prevenção a doenças transmissíveis e

infectocontagiosas  e  de  aleitamento  materno,  em  integração  com  os  órgãos

competentes, além de orientação e encaminhamento aos direitos da previdência ou

assistência social.

A entidade promove o combate à fome e à pobreza através de incentivo à criação
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de hortas e roças comunitárias ou grupos de pequenos produtores, distribuição de

alimentos,  busca  de  empregos  e  renda.  Também  busca  a  integração  de  seus

beneficiários  no  mercado  de  trabalho,  através  da  promoção  de  cursos

profissionalizantes,  levando em  conta  a  cultura  local  e  regional,  e  promovendo  a

reabilitação  de  pessoas  portadoras  de  deficiência,  em  convênio  com  órgãos

competentes.

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 2.168/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Agricultores  Familiares  da

Microrregião do Maranhão, Ponto do Marambaia e Ribeirão de Santana, com sede no

Município de Caraí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares

da Microrregião do Maranhão, Ponto do Marambaia e Ribeirão de Santana, com sede

no Município de Caraí.

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

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2011.

Paulo Guedes

Justificação: A Associação Comunitária dos Agricultores Familiares da Microrregião

do Maranhão, Ponto do Marambaia e Ribeirão de Santana  é uma entidade civil de

direito privado, com personalidade jurídica própria,  de finalidade não econômica e

sem fins lucrativos, que terá duração por tempo indeterminado e tem por finalidade

entre  outras:  promover  o  desenvolvimento  microrregional  por  meio  do  estímulo  à

produção  agropecuária,  utilizando  para  tanto  recursos  próprios  ou  obtidos  via

empréstimos, convênios, acordos, contratos e doações, com órgãos financiadores ou

repassadores privados ou públicos, nacionais ou internacionais; dar condições aos

seus  associados  para  busca  de  soluções  comuns,  organizando  o  acesso  às

tecnologias  e  insumos  necessários  à  produção;  prestar  quaisquer  serviços  que
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possam contribuir para o fomento e a racionalização das atividades agropecuárias

como,  manejo,  industrialização,  armazenagem,  classificação,  embalagem e  outros

necessários à comercialização da produção, que possam melhorar as condições de

vida de seus associados; viabilizar o acesso de seus associados de maneira racional

aos mecanismos disponíveis de comercialização, facilitando o acesso mais direto de

seus associados ao mercado e o consumidor.

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 2.169/2011

Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Coimbra o trecho que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica desafetado o bem público constituído  pelo trecho da Rodovia MGC-

356, com a extensão de 2km (dois quilômetros), contados a partir do entroncamento

da BR-120B (trevo de acesso a Ervália) até o Condomínio Maria Carolina.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Coimbra a área

de que trata o art. 1º.

Parágrafo único - A área a que se refere o “caput” deste artigo integrará o perímetro

urbano do Município de Coimbra e destina-se à instalação de via urbana.

Art. 3º - O trecho de rodovia objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe for dada a destinação prevista no parágrafo único do art.

2º.

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

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2011.

Paulo Lamac

Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa este projeto de lei,

que dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar

ao Município de Coimbra o trecho que especifica
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Com efeito, trata-se de bem público de uso comum do povo, de propriedade do

Estado, gerenciado pelo DER-MG, constituído pelo trecho da Rodovia MGC-356, com

a extensão de 2km, contados a partir do entroncamento da BR-120B (trevo de acesso

a Ervália) até o Condomínio Maria Carolina.

A importância da doação do referido bem ao Município de Coimbra se deve ao fato

de que o referido trecho já integra o perímetro urbano da comuna, possuindo todas as

características necessária para a instalação de via urbana. Assim, torna-se de suma

importância  que  Coimbra  possa  assumir  definitivamente  a  responsabilidade  pela

manutenção e conservação da via pública, para favorecer a autonomia do Município

e, sobretudo, para atender aos anseios dos munícipes.

Ressalte-se, ainda, que o referido trecho foi objeto do Projeto de Lei Municipal nº

19/2010, que autoriza Coimbra a municipalizar o trecho da referida rodovia, mediante

transferência de domínio do Estado, o que demonstra que a doação do trecho da

rodovia terá papel fundamental na política de desenvolvimento do Município.

Diante  do  exposto,  pedimos  o  apoio  e  a  compreensão  dos  nobres  pares  à

aprovação deste projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.170/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na

Agricultura Familiar do Município de Santo Antônio do Jacinto - Atraf-Saja -, com sede

nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de  utilidade pública  a  Associação dos  Trabalhadores  e

Trabalhadoras na Agricultura  Familiar  do Município de Santo Antônio do Jacinto -

Atraf-Saja -, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2011.

Rogério Correia

Justificação:  A  Associação  dos  Trabalhadores  e  Trabalhadoras  na  Agricultura

Familiar  do  Município  de  Santo  Antônio  do  Jacinto,  com  sede  nesse  Município,
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fundada em 23/1/2008, é uma entidade com caráter filantrópico, sem fins lucrativos,

que  tem  duração  por  tempo  indeterminado.  São  suas  finalidades:  organizar  e

mobilizar  os  associados  e  as  comunidades  rurais  nos  seus  aspectos  sociais,

econômicos, culturais, ambientais e políticos, pensando na busca do bem comum e

na implementação de projetos na área de infraestutura básica - saúde no campo,

educação no campo, cultura, lazer, moradia, meio ambiente e assistência técnica e

social -; promover a defesa dos direitos humanos, o combate à fome e à pobreza

rural, a segurança alimentar e nutricional, a economia popular solidária do semiárido,

o apoio à agricultura familiar com práticas agroecológicas.

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 do

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.171/2011

Declara de utilidade pública a Sociedade de Educação e Assistência Frei Orestes -

S.E.A. -, com sede no Município de Paraisópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade de Educação e Assistência

Frei Orestes - S.E.A. -, com sede no Município de Paraisópolis.

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

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2011.

Tiago Ulisses

Justificação: A Sociedade de Educação e Assistência Frei Orestes – S.E.A - é uma

associação sem fins  lucrativos,  com sede na Avenida Guarda Mor  Carneiro,  500,

Bairro  Centro,  na  cidade de Paraisópolis,  que tem por  finalidade  a  promoção  da

cidadania  e  o  enfrentamento  das  desigualdades  sociais.  A  promoção  de  seus

atendimentos  será  destinada  especialmente  às  crianças,  adolescentes  e  pessoas

pobres na acepção legal.
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Como visto, a entidade atende os requisitos legais para ser declarada de utilidade

pública, razão pela qual rogo a meus pares a aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 1.140/2011, do Deputado Bosco, em que solicita seja formulada manifestação de

aplauso à Sra. Vânia Célia Ferreira, Diretora da Superintendência Regional de Ensino

de Uberaba, pela realização do XVI Encontro Regional de Gestores, ocorrido de 27 a

29 de junho.

Nº 1.141/2011, do Deputado Bosco, em que solicita seja formulada manifestação de

aplauso à Sra. Maria Célia Araújo Oliveira, Secretária de Educação do Município de

Araxá, pela realização do XVI Encontro Regional de Gestores, ocorrido de 27 a 29 de

junho. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº  1.142/2011,  do  Deputado  Bruno  Siqueira,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação  de  aplauso  ao  jornal  “Tribuna  de  Minas”  pelos  30  anos  de  sua

fundação.

Nº 1.143/2011, do Deputado Carlos Henrique, em que solicita seja encaminhado à

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e à Secretaria Municipal de Políticas Urbanas

pedido  de  providências  para  que  seja  feita  manutenção  na  escadaria  da  Rua

Chiquinha  Gonzaga,  no  trecho  entre  as  ruas  Escritora  Zita  Machado  e  Joaquim

Gonçalves, no Bairro Tupi Lajedo, neste Município.

Nº 1.144/2011, do Deputado Carlos Henrique, em que solicita seja encaminhado à

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e à Secretaria Municipal de Políticas Urbanas

pedido de providências para a pavimentação com material reciclado ou fresado da Av.

Desembargador Cândido Martins de Oliveira, nos trechos que menciona, no Bairro

Tupi Lajedo, neste Município. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 1.145/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Camanducaia pelo 143º aniversário

desse Município.

Nº 1.146/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
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voto de congratulações com a comunidade de Natércia pelo 87º aniversário desse

Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.147/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulada

manifestação  de  pesar  pelo  falecimento  do  Sr.  Itamar  Franco,  Senador  e  ex-

Presidente da República, ocorrido em 2/7/2011, em São Paulo (SP). (- À Comissão de

Administração Pública.)

Nº 1.148/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  o  Sr.  Paulo  Cezar  Consentino  dos  Santos,  por  sua

eleição para Presidente da Academia Mineira de Ciências Contábeis. (- À Comissão

de Educação.)

Nº  1.149/2011,  do  Deputado  Doutor  Viana,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação  de  pesar  pelo  falecimento  do  Sr.  Itamar  Franco,  Senador  e  ex-

Presidente da República, ocorrido em 2/7/2011, em São Paulo (SP). (- Semelhante

proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Anexe-

se ao Requerimento nº 1.147/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno.)

Nº 1.150/2011, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja encaminhado à

Anatel pedido de providências para que seja elaborada regulamentação que impeça

as  operadoras  de  telefonia  móvel  de  estipular  valores  mínimos  de  recarga  para

celulares pré-pagos. (- À Comissão de Defesa do Consumidor.)

Nº 1.151/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de Transportes pedido de providências  para a  construção de 21 mata-

burros em estradas rurais do Município de Conquista, conforme plano de trabalho

enviado pela Prefeitura Municipal. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 1.152/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Cemig pedido de informação sobre o apagão ocorrido em 9/6/2011, que deixou os

consumidores  sem  luz  por  períodos  de  mais  de  quatro  dias.  (-  À  Mesa  da

Assembleia.)

Nº 1.153/2011, do Deputado Hélio Gomes, em que solicita seja encaminhado ao

DNIT pedido de providências para a instalação de redutores de velocidade na BR-

259,  em  especial  no  trecho  compreendido  entre  o  Município  de  Resplendor  e  o
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Distrito de Patrimônio Horácio. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 1.154/2011, da Deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com os funcionários, os colaboradores e a direção do jornal “Edição

do  Brasil”  pelos  29  anos  de  sua  primeira  publicação,  ocorrida  em  23/6/82.  (-

Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Doutor Viana.

Anexe-se  ao  Requerimento  nº  1.091/2011,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.)

Nº 1.155/2011, do Deputado Fred Costa, em que solicita seja formulada à família

manifestação  de  pesar  pelo  falecimento  do  Sr.  Itamar  Franco,  Senador  e  ex-

Presidente  da  República.  (-  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente

pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Anexe-se ao Requerimento nº 1.147/2011, nos

termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº  1.156/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Cemig pedido de providências para o fornecimento de energia elétrica

à comunidade de ciganos Guiemos Kalóns, instalada na Rua Mãe d'Água,  nº  17,

Bairro São Gabriel, no Município de Belo Horizonte.

Nº  1.157/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura de Belo Horizonte pedido de providências para a oferta de

atendimento nos serviços de educação e saúde à comunidade de ciganos Guiemos

Kalóns, instalada na Rua Mãe d'Água, nº 17, Bairro São Gabriel, nesse Município.

Nº  1.158/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Urbel  e  à  Secretaria  Municipal  de Obras e  Infraestrutura de  Belo

Horizonte  pedido  de  providências  para  a  promoção  de  regularização  fundiária  e

melhores  condições  de  moradia  da  comunidade  de  ciganos  Guiemos  Kalóns.  (-

Distribuídos à Comissão de Direitos Humanos.)

Nº  1.159/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos pedido de providências

para  a  criação  de  um  serviço  de  caixa  postal  no  Bairro  Nascente  Imperial,  no

Município de Contagem.

Nº  1.160/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Transportes  pedido  de  providências  com  vistas  a
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oferecer orientação técnica à Associação dos Moradores do Bairro Nascente Imperial,

situada no Município de Contagem, e doar materiais para a construção de uma ponte

nesse bairro. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº  1.161/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

formulada manifestação de aplauso ao Sr. José Graziano da Silva por sua eleição

para o cargo de Diretor-Geral da Organização das Nações Unidas para Agricultura e

Alimentação - FAO. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº  1.162/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Superintendência  de  Limpeza  Urbana  e  à  Secretaria  de

Administração Regional Municipal Nordeste da Prefeitura de Belo Horizonte pedido

de providências para impedir que a população jogue entulho no terreno situado na

Rua Plínio Teixeira e Rua Mãe d'Água, Bairro São Gabriel, em que está instalada a

comunidade de ciganos Guiemos Kalóns.

Nº  1.163/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Copasa pedido de providências para fornecimento de água potável à

comunidade de ciganos Guiemos Kalóns, instalada na Rua Mãe d'Água, nº 17, Bairro

São Gabriel, no Município de Belo Horizonte. (- Distribuídos à Comissão de Direitos

Humanos.)

Nº  1.164/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça pedido de informações sobre as

possíveis providências que teriam sido tomadas pelo Tribunal  sobre denúncias  de

participação da Juíza da Comarca de Esmeraldas, Maria José Starling, em suposta

negociação para a concessão de "habeas corpus" a Bruno Fernandes das Dores de

Souza. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  1.165/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Corregedoria  do  Tribunal  de  Justiça  de  Minas  Gerais  pedido  de

providências  para  apurar  denúncia  de  suposta  negociação  para  a  concessão  de

"habeas corpus" a Bruno Fernandes das Dores de Souza, com a participação da

Juíza da Comarca de Esmeraldas, Maria José Starling, e pedido de quebra de sigilo

telefônico da magistrada e da noiva do réu, Ingrid Calheiros de Oliveira.

Nº  1.166/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
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encaminhado à Secretaria de Estado de Defesa Social pedido de providências para

que  seja  garantida  ao  preso  Bruno  Fernandes  das  Dores  de  Souza  entrevista

reservada com seu advogado, conforme prevê a Lei nº 7.210, de 1984.

Nº 1.167/2011, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais legislativos da ALMG e aos policiais militares

da 2ª Cia do Batalhão da Rotam, que menciona, pelo trabalho desenvolvido e eficaz

atuação na ação que culminou na captura de um dos autores do roubo ocorrido nas

imediações desta Casa, no último dia 15 de junho.

Do  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes  em  que  solicita  sejam  comunicadas  ao

Plenário as adesões dos Deputados Paulo Lamac, Adalclever Lopes, Doutor Wilson

Batista, Rômulo Veneroso, Liza Prado, Ivair Nogueira, Rômulo Viegas, André Quintâo,

Doutor Viana, Elismar Prado, Fred Costa, Délio Malheiros, Bruno Siqueira, Gustavo

Corrêa,  Sebastião  Costa,  Hely  Tarquínio,  Antônio  Júlio,  Adelmo  Carneiro  Leão,

Marques  Abreu,  Ana  Maria  Resende,  Carlin  Moura,  Inácio  Franco,  Luiz  Carlos

Miranda, Luiz Henrique, Maria Tereza Lara, Rogério Correia, Tenente Lúcio, Alencar

da Silveira Jr, Carlos Henrique à Frente Parlamentar do Café e do Leite.

Do Deputado Romel Anízio em que solicita seja comunicada ao Plenário a criação

da Frente Parlamentar em Apoio à Agricultura Familiar em Minas Gerais. Subscrevem

termo de adesão à criação desta Frente Parlamentar os Deputados Adalclever Lopes,

Alencar  da  Silveira  Jr.,  Ana  Maria  Resende,  Anselmo  José  Domingos,  Antônio

Genaro,  Arlen  Santiago,  Dalmo Ribeiro  Silva,  Delvito  Alves,  Doutor  Viana,  Duarte

Bechir, Duilio de Castro, Fábio Cherem, Gustavo Valadares, Hélio Gomes, João Leite,

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

Tereza  Lara,  Mauri  Torres,  Neider  Moreira,  Pompílio  Canavez,  Rômulo  Viegas,

Rosângela Reis e Zé Maia.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Antônio Carlos

Arantes (5), Tiago Ulisses e Fred Costa.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Política

Agropecuária e de  Turismo e dos Deputados Sávio Souza  Cruz e  Dalmo Ribeiro

Silva.
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Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente Deputado José Henrique, Sras.

Deputadas,  Srs.  Deputados,  TV  Assembleia,  meus  amigos  e  minhas  amigas,  na

manhã de hoje,  no Palácio Tiradentes,  sob o comando do Governador  Anastasia,

participamos de um fato importantíssimo que, com certeza, veio coroar toda a nossa

região Sul mineira, como também todo o Estado de Minas Gerais, pela qualidade dos

cafés produzidos no nosso Estado.

Sem dúvida alguma, Minas tem sido exemplo, tem sido o maior Estado produtor de

café do Brasil. Não adianta produzir quantidade, mas qualidade do café. Na manhã

de  hoje,  recepcionamos  tantos  e  tantos  produtores  do  Sul  de  Minas,  a  quem

homenageio, e particularmente, Carmo do Rio Claro, o Município que veio receber

pela melhor  qualidade do café vendido em bolsas de Nova Iorque, principalmente

pela sua excepcional qualidade, a participação efetiva, não somente da comunidade

da região, como também da Secretaria de Agricultura, da Emater, do IMA e de todos

os órgãos responsáveis por esse grande evento acontecido hoje, no Palácio.

São  ações  importantes.  Sabemos  que  a  Assembleia  Legislativa,  por  várias

oportunidades, foi palco de grandes discussões, aqui mesmo neste Plenário maior,

para defender a cafeicultura não somente do nosso Estado como também do Brasil,

no nosso setor, garantindo qualidade e, principalmente, o preço da venda do produto.

Há pouco  tempo,  em  Varginha,  realizamos  um  grande  movimento  em  defesa da

cafeicultura. E, felizmente, o café, como bebida secular no mundo, tem se tornado,

pela  sua  qualidade  e,  principalmente,  pelo  seu  aprimoramento  e  pelas  lavouras

cafeeiras, grande fator de geração de empregos.

Diga-se de passagem, é do mundo cafeeiro que extraímos a maior  geração de

empregos, e não somente no Sul de Minas. Hoje podemos constatar que, no quinhão

do Sul de Minas, detém-se a maior produção do Estado, que são lavouras cafeeiras

de excepcional qualidade.

Como exemplo disso, o Sul de Minas esteve há poucos dias na Expocafé, um dos

maiores  eventos  da  região,  gerando  mais  de  R$220.000.000,00  de  negócios

realizados com a participação efetiva do próprio Governador,  do Secretário Elmiro
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Nascimento  e  de  todas  as  pessoas  ligadas  à  cafeicultura,  dando  condições  e

aprimoramento à área da cafeicultura e gerando emprego e renda para toda a região.

Este evento de hoje veio coroar um projeto muito forte, o “Cafés de Minas”, pela sua

excepcional qualidade, quando o próprio Governador, juntamente com o Secretário

Elmiro Nascimento, em convênio com a Universidade Federal de Lavras - Ufla - e o

Instituto Federal de Machado, emprega oficialmente os vencedores do nosso Estado

e da nossa região Sul mineira, que, sem dúvida nenhuma, é exemplo do trabalho e de

boa qualidade do café de Minas Gerais.

Quero destacar a iniciativa da realização desse importante evento, parabenizando

todos os premiados e as pessoas que, ao longo da história, fizeram com que as suas

lavouras fossem, como foram, premiadas no momento “top” do café de Minas Gerais.

Além  disso,  Srs.  Deputados,  quero  dar  testemunho  do  trabalho  que  estamos

realizando  junto  à  nossa  Comissão  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e

Cooperativismo, que tem como Presidente o Deputado Tenente Lúcio. Há poucos dias

realizamos  uma  importante  audiência  pública  em  Juiz  de  Fora,  presentes  os

Deputados Bruno Siqueira e Doutor Wilson Batista, que é dessa região e também

esteve participando conosco na discussão de ações relevantes para a incrementação

da Copa do Mundo. Esse foi o último Município onde a Comissão de Comissão de

Turismo trabalhou, em conjunto com a Comissão de Esportes, para conhecermos um

pouco de perto o papel da Assembleia Legislativa e o que poderíamos fazer.

A Secretaria  Especial  da  Copa 2014 -  Secopa -  tem tido  um papel  importante,

juntamente  com  os  representantes  da  Fifa,  e  particularmente  todos  os  que  têm

apresentado propostas aos Municípios. Há seis Municípios já pré-selecionados. Isso

tem-se  tornado  realmente  um  trabalho  fortíssimo  pelo  governo  do  Estado,  pela

Assembleia Legislativa, por meio das comissões, e pela própria Secopa, que tem o

Secretário  Sérgio  Barroso  participando  ativamente  de  toda  essa  caminhada  e

apresentando  projetos  e  sugestões.  Isso  traduz  e  nos  remete  à  importância  que

Minas terá nesse contexto da Copa do Mundo.

Tenho certeza absoluta de que o papel da Assembleia tem sido muito forte não

somente para ouvir a comunidade, mas também todas as pessoas do setor hoteleiro,

que é um fator importantíssimo de geração de empregos. Há a presença do BDMG
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em todas essas audiências públicas, demostrando efetivamente a possibilidade de

aumento de pousadas e hotéis e estimulando a renda aos Municípios que foram pré-

selecionados para a Copa do Mundo.

Sr.  Presidente,  sem dúvida nenhuma, fico a pensar.  Neste momento,  em Minas

Gerais,  com  seis  Municípios,  temos  trabalhado  e  reivindicado  essas  ações,  para

juntá-las ao que já foi feito pela própria Fifa. Os questionários e relatórios têm sido

muito contemplativos dentro da própria estrutura, do próprio governo e principalmente

em  cada Município  e  região.  Isso  traduz  e  nos  remete  a  esse  fortalecimento  da

geração de empregos. O propósito do próprio governo é fazer com que os Municípios

pré-selecionados, assim como os outros que estão buscando essa disputa, recebam

os benefícios da nossa região.

Quero  também,  Sr.  Presidente,  aproveitando  o  ensejo,  fazer  um  comentário  a

respeito do Festmalhas, que ocorreu em Jacutinga. Trata-se de um dos eventos mais

concorridos do Estado de Minas Gerais, com mais de 130 mil  pessoas, vindas de

todas  as  regiões  do  Estado,  de  todo  o  Brasil,  que  visitaram,  durante  15  dias,  a

exposição de malhas - Festmalhas -, que gera emprego e renda para toda a região.

Essa  foi  a  34ª  Festmalhas.  Encaminhamentos  foram  feitos  ao  Secretário  Carlos

Melles,  que  esteve  conosco  no  Festmalhas,  representando  o  Governador,  para

apresentar  o  anseio da  população por  uma prioridade muito  importante,  que é  a

construção de uma estrada que ligue Jacutinga a Espírito Santo do Pinhal, com 8km.

Há muito existe essa reivindicação, que levamos ao governo do Estado, ao DER.

Com  a  presença  do  Secretário  Carlos  Melles,  que  falou  em  nome  do  próprio

Governador, temos certeza de que agora, com o lançamento da segunda edição do

Caminhos  de Minas,  contaremos com essa estrada no Sul  de  Minas,  que fará  a

ligação com o Estado de São Paulo. São poucos os eixos sem asfalto, e um exemplo

são  os  trechos  entre  Jacutinga  e  Espírito  Santo  do  Pinhal,  e  Bueno  Brandão  e

Socorro, com 7km de um lado e 8km de outro. Ou seja, aguardamos o asfaltamento

em dois eixos. Várias ações já foram feitas e há estudos realizados pelo próprio DER:

projetos  autorizados,  numa  demonstração  de  compromisso  assumido  pelo

Governador com os Municípios, como asfaltamentos e construções, a plataforma do

desenvolvimento. Queremos destacar as necessidade desses dois eixos de estrada,
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que são importantíssimos,  pois ligam Socorro,  no Estado de São Paulo,  a Bueno

Brandão, estâncias climáticas, e Jacutinga a Espírito Santo do Pinhal.

Mais  uma  vez,  quero  renovar  o  nosso  compromisso.  Há  poucos  dias  nos

encontramos com o Secretário Carlos Melles, aproveitando esse ensejo de sucesso,

a  festa  de  Jacutinga,  com  mais  de  150  mil  visitantes;  Queremos  destacar  a

importância desses dois eixos, que, com certeza, farão parte do Caminhos de Minas,

cujas  obras  serão  autorizadas  pelo  governo  do Estado  para  o  próximo  ano.  São

ações  importantes,  assim  como outras  já  realizadas.  Temos  também um pleito  e

queremos aqui manifestá-lo, uma reivindicação que temos feito há muito tempo e que

certamente será atendida. Trata-se do acostamento, a terceira faixa da Rodovia 290,

de  Pouso  Alegre  a  Ouro  Fino.  Reunimo-nos  com  o  governo  do  Estado,  com  a

Secretaria  de  Transporte  e  o  DER,  e,  com  certeza,  esse  acostamento  será

providenciado, tendo em vista o forte tráfego da região, que passa pela minha terra

natal, Ouro Fino, por Jacutinga e Monte Sião, com mais de 3.500 veículos trafegando

por essa importante rodovia, que vai ao leste de São Paulo. Já houve petições nesse

sentido, requerimentos já foram aprovados e, em breve, o próprio Secretário, assim

como o Governador, terão oportunidade de anunciar a autorização para reconstrução

de  alguns  eixos  necessários  da  estrada,  como  também  a  reconstrução  de

acostamento, tão importante para todos nós.

Queremos  destacar  a  nossa  enorme  satisfação por  a  cidade  de  Ouro  Fino  ter

realizado, na última semana, a tradicional festa comunitária de todas as associações,

um exemplo do Município. Nesse evento as associações se unem em torno de ações

comunitárias da cidade. Lá nós participamos do movimento apaeano, que tem sido

um exemplo das Apaes da nossa cidade, assim como o Asilo São Vicente de Paulo,

que vem reivindicando ações e garantindo melhores direitos aos idosos e a todos que

necessitam do carinho e atenção para a nossa cidade.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, em breve recepcionaremos o Governador em Ouro

Fino,  onde vamos inaugurar a plataforma do salão de embarque do aeroporto da

cidade. Faço questão de dizer que temos um aeroporto construído pelo querido e

saudoso  Itamar  Franco,  na  época  Governador  do  Estado,  e  já  revitalizado  pelo

Governador Aécio Neves. Repito, brevemente inauguraremos a sala de embarque,
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aliás, com operação de voos comerciais.  Pretendemos que ocorram voos de São

Paulo a Ouro Fino  e,  consequentemente,  a Belo  Horizonte.  Essa é a nossa luta.

Temos trabalhado muito nesse segmento, tendo em vista que tantos industriais têm

investido na nossa região.

Para finalizar, Sr. Presidente, quero destacar o nosso compromisso, assumido junto

com o governo do Estado, de construir o aeroporto de Itajubá. Estamos realizando

várias ações com o próprio Governador. Há poucos dias, recepcionamos o Prefeito de

Itajubá, Dr. Jorge, e vários Vereadores. Reunimo-nos com o Secretário Carlos Melles

para  definir,  com a  Helibras,  o  local  adequado  para  construção  do  aeroporto  de

Itajubá. Esse será um marco importantíssimo e foi um compromisso do Governador

Anastasia e do Senador Aécio Neves com a população, por ocasião da campanha,

quando  lá  estiveram.  Eles  querem  entregar  o  aeroporto  de  Itajubá,  que  é

indispensável,  não  só  à  comunidade  de  Itajubá,  mas  a  toda  a  região,  cujas

reivindicações estão sendo atendidas. O Governador e o Secretário não têm medido

esforços para finalizar esse projeto, que dará início ao aeroporto regional de Itajubá.

Essa é uma reivindicação da própria Helibras, que é uma fábrica de helicópteros tão

respeitada  não  apenas  em  Minas,  mas  em  todo  o  mundo.  Essas  são  as

comunicações.  Ficamos  na  expectativa  de,  brevemente,  trazer  boas  notícias,  a

respeito do que estamos oferecendo a Minas Gerais. A todos, muito obrigado.

O Sr. Presidente – Com a palavra, a Deputada Luzia Ferreira.

A Deputada Luzia Ferreira*  -  Sr.  Presidente,  demais integrantes da Mesa, Sras.

Deputadas e Srs. Deputados, prezados amigos, como Dirigente Nacional do PPS,

venho falar da nossa tristeza pela morte do Senador Itamar Franco, que era a nossa

maior liderança no País. Falo assim não apenas por ele ter sido um Senador, mas por

ter sido um Senador diferente na sua trajetória  política. Hoje,  li  a coluna da Dora

Kramer. E ela disse que, se ele não tivesse feito nada em toda a sua vida, e ele fez

muito - daqui a pouco falaremos um pouco disso -, teriam valido os quatro meses no

Senado  da  República.  Ele,  com  sua  experiência,  posicionou-se  em  todos  os

momentos  decisivos  a  favor  da  independência  do  Legislativo,  afirmando  que  em

outras épocas, até na época em que havia absoluta falta de democracia, durante a

ditadura,  o  Senado  era  um  órgão  mais  altivo,  que  valorizava  mais  as  suas
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prerrogativas e que lutava, como instituição, para que nele não houvesse ingerência

do Poder Executivo.

Então,  em  todos  os  momentos  em que  o  Presidente  do  Senado,  José  Sarney,

tentava atropelar  legitimamente  as  discussões,  particularmente,  as  sobre medidas

provisórias, ele se manifestou em favor da independência e da afirmação do Poder

Legislativo. Questionava as Lideranças do Governo e as da Oposição sobre o que

não estivesse de acordo com a independência e a autonomia do Poder Legislativo.

Nesses quatro meses, foi também estudioso de todos os assuntos postos em pauta

e do Regimento Interno e ali cumpriu o papel que de fato cabe a quem representa a

população, por delegação recebida das urnas. Estou começando de trás para frente

para dizer que, em quatro meses no Senado, ele fez muita diferença: foi eleito pela

mídia o melhor Senador e reconhecido e respeitado por todos os seus pares: embora

perfilasse hoje na Oposição, teve também o reconhecimento do Bloco da Maioria, da

Situação, de todo o Congresso Nacional. Ali exerceu as suas funções com extrema

dignidade. Então, queria referendar as palavras da Dora Kramer: se ele não tivesse

prestado outro serviço ao Brasil, por esses quatro meses já teria valido a pena ter

votado nele.

Itamar  mudou o Brasil,  até  porque assumiu  em um momento  dificílimo,  após  o

primeiro  “impeachment”  -  mais  grave,  porque  se  tratava  do  “impeachment”  do

primeiro Presidente eleito pelo voto direto depois de 1964, ou seja, depois de um

período de ditadura, cuja primeira medida, aliás, foi suprimir as eleições diretas para a

Presidência.  À  época,  o  “impeachment”  provocou  uma  instabilidade  enorme  nas

instituições e, como todos se lembram, na economia. Mas o Vice-Presidente, de um

partido  pequenino  -  foi  eleito  pelo  PRN  -,  assumiu  e  conseguiu  garantir  o

funcionamento das instituições, valorizar a democracia e uma relação soberana com

o Congresso Nacional, além de promover a estabilidade econômica. É bom lembrar

que,  antes  de  Fernando  Henrique,  por  seu  governo  passaram  três  Ministros  da

Fazenda - Itamar tinha a característica de confiar e dar autonomia, mas também de

fazer  mudanças, se as coisas não estivessem caminhando como julgava certo. O

quarto Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, teve a missão específica

de criar um plano para estabilizar a economia e acabar com a inflação. O fato de
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Itamar ter-nos dado estabilidade econômica e democrática - aliás, de ter zelado por

ela - e de, no mais alto cargo da República, ter sido coerente com suas ideias é o seu

maior legado ao Brasil. Na Oposição, era um ardoroso defensor dessas ideias; no

governo, cumpriu-as, fazendo com que se tornassem realidade.

É por esse legado de Itamar que ficamos muito felizes por ele ter escolhido o PPS

para disputar a sua última eleição, quando poderia ser acolhido em qualquer partido -

todos poriam o tapete vermelho para Itamar, por sua história e trajetória e por ser

símbolo de política séria e de compromisso com o País. Mas ele escolheu o PPS,

partido pelo qual disputou sua última eleição e que o levou de volta ao Senado. Nós,

que fomos às ruas apresentar o seu nome, testemunhamos, em todas as cidades a

que chegávamos, o carinho e o respeito que as pessoas tinham por Itamar Franco,

exatamente por causa da história que ele construiu. Muitos dizem que ele era pessoa

de difícil relacionamento. Quando ele veio para o PPS, ouvimos de muitos colegas do

meio político - não das pessoas do povo, que não participam do cotidiano da vida

política - que estávamos assumindo um problema. Em Belo Horizonte, ouvi muito - da

classe política, repito - que estávamos trazendo um grande problema para o PPS.

Mas  quero  dizer  que  foi  com  muita  honra  que  o  acolhemos  e  defendemos  nas

eleições.  Acho,  na  verdade,  que ele  engrandeceu o  partido,  como engrandeceria

qualquer  partido  a  que  se  filiasse,  por  suas  ideias,  por  seu  exemplo  e  por  seu

compromisso ao longo de 50 anos de vida pública.

Gostaria de dizer que fui Vereadora. Daqui a pouco, concederei aparte ao Deputado

Duilio de Castro, que também começou como Vereador. Aliás, a primeira eleição que

Itamar Franco disputou foi para o cargo de Vereador, mas não foi eleito. Portanto, ele

começou seguindo o caminho para o poder local; ou seja, ele não começou por cima,

mas começou disputando eleição para Vereador em 1965, em Juiz de Fora. Depois,

concorreu para o cargo de Vice-Prefeito, mas também não foi eleito. Já em 1966, pela

primeira vez, ele venceu uma eleição: para o cargo de Prefeito. A partir daí, começou

a sua trajetória no antigo MDB. Numa época em que só havia dois partidos: a Arena e

o MDB, ele tinha de escolher se faria parte da Oposição ou da Situação. Ele escolheu

o MDB, ao lado dos que lutavam pela democracia, pela soberania nacional, dos que

tinham compromisso com o povo, principalmente com os mais pobres.
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O Deputado Duilio de Castro (em aparte) - Obrigado, Deputada Luzia Ferreira. É

um prazer  aparteá-la neste momento tão difícil  por  que passamos,  com a grande

perda do Senador Itamar Franco. Sabemos que ele foi um homem que contribuiu

muito  para  o  futuro  do  País  e  para  que  hoje  vivêssemos  esta  estabilidade.  Ele

assumiu o País em uma época tão difícil e tão desequilibrada financeiramente, mas,

graças ao Plano Real, a realidade é outra. Com certeza, esse homem político deixará

saudades, pois contribuiu muito para o nosso País. Na verdade, todo o Brasil perde

muito com o seu falecimento, embora saibamos que ninguém é insubstituível, que

nenhum político é insubstituível em nosso país. Realmente, sua morte é uma perda

irreparável.  A  contribuição  que  Itamar  Franco  poderia  continuar  dando  ao  País

servindo  ao  Senado  Federal,  sem  dúvida  alguma,  fará  muita  falta.  Por  sua

contribuição  nesses  quatro  meses,  sabemos  o  quanto  participou  com  sua

experiência. Gostaria de hoje usar este tempo para abraçar sua família e também

reconhecer publicamente a sua contribuição para o nosso país. Eis um legado que

jamais  esqueceremos:  de  um  estadista  que,  com  certeza,  pregou  o  exemplo,  a

honestidade, a dignidade e trouxe muita credibilidade ao meio político. Tanto faz se o

ouvimos como Governador, como Senador, como Prefeito ou no maior cargo que um

país possa ter, o de Presidente da República, pois tenham certeza de que ele serviu

da melhor maneira possível, mostrando o seu caráter e sua dignidade. Agradeço à

Deputada  Luzia  Ferreira  por  ter  aberto  este  espaço  para  que  eu  pudesse

publicamente reconhecer, agradecer e abraçar a família neste momento tão doloroso

que passa. Muito obrigado.

A Deputada  Luzia  Ferreira*  -  Obrigada,  Deputado  Duilio  de  Castro,  pelas  suas

palavras,  que  corroboram  o  que  estamos  dizendo.  Gostaria  de  dizer  aos

companheiros que disputei eleições mais tarde em minha vida, mas sempre participei

ativamente  das  disputas  eleitorais.  Acompanhei  o  Senador  Itamar  Franco  desde

1974, quando ele se elegeu pela primeira vez ao Senado. Na época eu era estudante,

estava entrando na universidade federal e já era uma lutadora social contra a ditadura

militar  nos  movimentos  estudantis,  que começavam  a se  reorganizar.  Já naquele

tempo  eu  e  meus  companheiros  nos  engajávamos  naquelas  candidaturas  que

considerávamos candidaturas progressistas e com compromisso democrático. Itamar,
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então, foi um dos escolhidos por nós, que éramos lideres estudantis. Aliás, éramos

criteriosos e radicais  nessas escolhas. Fazíamos debates para escolhermos quem

iríamos apoiar, não só para o cargo de Senador como também nossas chapas de

Deputados.  Aliás, fazíamos processo de escolhas e sabatinas com os candidatos.

Portanto,  já  naquela  época,  no  movimento  estudantil  da  universidade  federal,

encampamos  a  luta  para  levá-lo  ao  Senado  da  República.  Foi  vitorioso.  Depois

acompanhei sua trajetória. Em 1982, houve a eleição de Tancredo Neves ao governo

de Minas,  também uma virada histórica,  importante no calendário da democracia,

quando  foram  eleitos  vários  Governadores  do  campo  democrático,  do  MDB.  Em

1986, na época já PPS, e eu era também do PCB, apoiamos sua candidatura ao

governo do Estado. Ele disputou com o Newton Cardoso e não ganhou por pouco,

por  uma  pequena  margem,  vindo  a  ganhar,  tempos  depois,  após  ter  tido  a

experiência, como dizemos aqui vitoriosa, de passar pela Presidência da República.

Sr.  Presidente,  para  encerrar,  quero  manifestar,  publicamente,  aos  familiares  os

nossos sentimentos e o nosso orgulho, pois para quem é parente, particularmente

para suas duas filhas, é muito bom ver tanto reconhecimento da trajetória política do

nosso ente querido,  no caso,  do  pai  Itamar  Franco.  Nós,  do PPS,  temos imenso

orgulho de ele ter  encerrado aqui sua trajetória política, de ter-nos escolhido para

compartilhar de suas ideias, talvez porque temos também muita identidade com sua

trajetória política, sua luta de coerência, de defesa dos interesses democráticos e do

País.

Por  último,  gostaria  de  registrar  aqui  outro  traço  de  sua  personalidade:  a

simplicidade. Itamar não se deixou afetar pelo poder, e essa é uma grande lição para

nós, que muitas vezes ficamos iludidos com os holofotes do poder. Isso é passageiro,

e nós, que aqui estamos representando o povo, não podemos ter essa vaidade de

achar  que  somos  eternos,  e  muito  menos  achar  que  a  representação  nos  torna

diferentes e, principalmente, inatingíveis, acima das outras pessoas. Itamar, nos 50

anos de vida pública, era uma pessoa simples, que não mudou o seu jeito de ser, não

criava  barreira  entre  as  pessoas  e  dialogava  de  forma  extremamente  natural  e

respeitosa  com  quem  o  abordasse.  Talvez  por  isso  tenha  tido  o  respeito  da

população. Por diversas vezes, na campanha, quando andávamos com ele pela rua,
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testemunhamos isso. Ele foi  uma pessoa que morreu pobre com 50 anos de vida

pública.  Não  acumulou  patrimônio,  não  fez  da  atividade  política  um  espaço  de

enriquecimento. Morreu pobre, morreu simples e morreu respeitado pela população.

Esse é o seu maior legado: um legado de convicção de ideias, de simplicidade, de

ética e de compromissos profundos com o nosso país. Muito obrigada.

* - Sem revisão da oradora.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin  Moura* -  Sr.  Presidente,  Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

telespectadores da TV Assembleia, boa tarde. Hoje manifestei também o desejo de

fazer uma homenagem ao ilustre ex-Presidente Itamar Franco. Fiquei pensando qual

seria a melhor forma de homenagear esse grande mineiro, e a ideia que me veio à

cabeça  foi  tomar  emprestadas  as  palavras  de  um  outro  grande  mineiro,  grande

jornalista,  um dos homens  mais  ilustres  de  Minas  Gerais,  Mauro  Santayana,  que

acompanhou  de  perto  toda  a  trajetória  do  ex-Presidente  Itamar  Franco,  foi  seu

assessor  de  imprensa.  Ontem, durante  o  funeral  do  ex-Presidente  Itamar  Franco,

tivemos oportunidade de encontrar o jornalista Mauro Santayana, que também estava

lá bastante sentido pela perda de um companheiro, um amigo. Então peço licença, Sr.

Presidente,  para  ler  o  artigo  desse  jornalista,  publicado  em  seu  “blog”,  que

disponibiliza na internet. O artigo, com a grande capacidade de escrita do jornalista,

reflete bem o que a trajetória de Itamar Franco representou na vida política de Minas

Gerais e do Brasil. Mauro Santayana diz: (- Lê:) “O homem que morreu neste sábado

não  pertencia  às  elites  políticas  ou  empresariais  de  Minas.  Engenheiro,  filho  de

descendentes de imigrantes - o pai, de alemães, e a mãe, de italianos -, Itamar teve

uma infância de classe média modesta. Não chegou a conhecer o pai, que morreu

pouco antes que nascesse. Formado, com as dificuldades da situação familiar, em

engenharia aos 24 anos, trabalhou no saneamento básico na periferia de Juiz de

Fora, antes de integrar os quadros do DNOCS. Esse contato com o povo levou-o à

vida pública. Itamar não foi um político definido pelos estereótipos. Destacaram-se,

em sua personalidade e ação política, os dois sentimentos que orientam os grandes

homens públicos de Minas: o nacionalismo, que vem da Inconfidência, e a justiça

social.  Não há como negar a Itamar o alinhamento ideológico à esquerda. Um de
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seus  ídolos  desde  a  adolescência  foi  o  gaúcho  Alberto  Pasqualini,  um  dos  mais

importantes  pensadores políticos  brasileiros  e  conselheiro de  Getúlio.  Como é de

conhecimento público,  prestei assessoria informal ao Presidente e, mais tarde, ao

Governador.  Pude acompanhar,  de perto,  seu empenho na defesa dos interesses

nacionais  e  da  moralidade  no  governo.  Acompanhei  suas  preocupações,  quando

decidiu  adotar,  a  conselho  de  membros  da  equipe  econômica,  o  expediente  anti-

inflacionário da Alemanha dos anos 20, o Plano Schacht. Era a segunda vez que se

tentava,  no continente, a mesma estratégia contra a hiperinflação, bem conhecida

como matéria de estudos financeiros. A primeira fora a do Plano Austral, da Argentina.

Também o Plano Cruzado, de Sarney, contemplava algumas de suas medidas.

Conhecedor de matemática, Itamar reviu o plano, ponto a ponto, fez correções que

lhe pareceram apropriadas e, só depois disso, assinou a medida provisória que o

implantou.  Poucos  dias  antes  de  sua  internação,  estive  em  seu  gabinete,  em

companhia do Embaixador Jerônimo Moscardo, que foi seu Ministro da Cultura. Ao

nos cumprimentar, visivelmente gripado, Itamar reclamou do ambiente frio do Senado:

‘esse ar acondicionado é de matar’. E disse que estava com uma gripe que não cedia.

Convidou-nos para uma visita ao gabinete do Presidente José Sarney, ao lado do

seu. Conversamos os quatro, alguns minutos, sobre a situação do País e do mundo.

Relembramos a personalidade de Tancredo Neves e episódios menos conhecidos do

processo de transição democrática, que,  pelas circunstâncias do tempo, Sarney e

este jornalista haviam vivido mais de perto. Itamar estava preocupado com a situação

do  País  e  com  a  necessidade  de  se  formarem  líderes  capazes  de  enfrentar  as

dificuldades internacionais do futuro próximo. Naquele mesmo dia, ele solicitara da

Mesa do Senado a transcrição de um artigo meu, publicado neste jornal, de reparos

ao seu sucessor.

O grande êxito de Itamar pode ser explicado pela renúncia pessoal às glórias e

pompas do poder. Não foi açodado em assumir o governo depois do ‘impeachment’

de Collor. Coube a Pedro Simon instá-lo a isso, sob o argumento da razão de Estado:

o  poder  não  admite  o  vazio.  Logo  que  assumiu  a  Presidência,  reuniu  todos  os

dirigentes partidários e líderes no Congresso, sem excluir ninguém, nem mesmo o

folclórico Eneas Carneiro,  Presidente  do  Prona.  Disse-lhes que estava disposto a
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convocar eleições imediatas para a Presidência e Vice-Presidência se estivessem de

acordo. Silenciou-se à espera da resposta, e ninguém concordou. Por duas ou três

vezes ele me disse que, apesar daquela recusa unânime, talvez tivesse sido melhor

consultar o povo naquela difícil circunstância.

Quando  se  pôs  o  problema  de  sua  sucessão,  tendo  em  vista  sua  altíssima

popularidade  de  mais  de  80%,  alguns  líderes  políticos  lhe  propuseram  a

apresentação de emenda constitucional que permitia sua reeleição. Itamar recusou

com  veemência  a  proposta.  O  democrata  não  poderia  admitir  o  golpe  que  seu

sucessor desfecharia.

Mais  do que sanear  a moeda,  Itamar  ficará na história  por haver  recuperado a

credibilidade da Presidência da República junto ao povo brasileiro. Muito poucos dos

que exerceram o alto cargo ao longo da história ficarão na memória da Nação com a

mesma e sólida presença de Itamar Franco, modesto homem do povo, intransigente

patriota, severo guardião do bem público”.

E  o  jornalista  Mauro  Santayana  continua:  “A  última  grande  entrevista  que  o

Presidente  Itamar  Franco  concedeu  foi  ao  jornalista  Mauro  Santayana.  Ela  foi

publicada no “Jornal do Brasil” em junho de 2010. Ele faz alguns apanhados dessa

última entrevista: “Itamar Franco - o poder de um homem ético. Quando assumiu a

Presidência da  República,  durante  o afastamento  compulsório  do  titular  Fernando

Collor,  que  seria  definitivo  meses  depois  com  o  ‘impeachment’,  Itamar  Franco

surpreendeu as elites, representadas pelos principais veículos de comunicação do

País. Seu ministério foi  tachado de governo de compadres e república do pão de

queijo. A resposta de Itamar foi uma pergunta quase inocente: ‘As pessoas simples

não podem governar?’ Meses depois, o Senador Antônio Carlos Magalhães pediu-lhe

uma audiência. Ele queria fazer graves revelações contra Jutahy Magalhães Júnior,

seu ex-aliado e então desafeto na Bahia, que ocupava o cargo de Ministro do Bem-

Estar  Social.  Ao  ser  introduzido  no  gabinete  na  hora  marcada,  Antônio  Carlos

encontrou  todos  os  jornalistas  credenciados  no  Planalto,  com  seus  fotógrafos  e

câmeras  de  televisão.  Diante  do  espanto  e  constrangimento  do  Senador,  Itamar

explicou: ‘Como o senhor me disse que faria uma denúncia, achei conveniente que a

fizesse  à  Nação inteira.  O senhor  pode apresentá-la  diretamente  aos  jornalistas’.
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Antônio Carlos engoliu em seco. Seu dossiê era constituído de recortes de jornais,

que  nada  provavam  contra  Jutahy.  Ao  minimizar  a  importância  do  episódio,  que

alguns atribuíram à sua astúcia de mineiro, Itamar confessou, modesto: ‘Eu, astuto?

Eu sou até meio bobo’.

A república  do  pão  de  queijo  pode  ter  sido,  para  desdém  de  seus  críticos,  a

república do pão, pão; queijo, queijo, orientada pelo pensamento óbvio, pelo senso

comum. Mas é provável que Itamar tenha sido realmente ingênuo ao deslumbrar-se

pela retórica professoral do sociólogo Fernando Henrique Cardoso e fazer dele seu

sucessor.  Itamar  relembra  esse  episódio,  nos  seguintes  termos:  ‘O  nome  de

Fernando  Henrique  surgiu  por  exclusão.  Diante  da  pressão  dos  fatos,  que  me

levaram  a  aceitar  a  demissão  do  Ministro  Eliseu  Resende,  desloquei  Fernando

Henrique do Ministério de Relações Exteriores e o nomeei para a Fazenda. A partir de

então, seu protagonismo foi natural.

Mas,  naquele  momento,  eu  pensava -  e  pensava  firmemente  -  em dar  a  José

Aparecido  de  Oliveira  visibilidade  que  o  credenciasse  à  sucessão.  Aparecido,  tal

como hoje ocorre ao Presidente Lula, se revelara excepcional diplomata à frente de

nossa Embaixada em Lisboa. Coube-lhe articular, com grande sacrifício pessoal,  a

Comunidade dos  Países  de  Língua  Portuguesa.  Teve  de vencer  a  resistência  de

certos setores lusitanos que não queriam dividir com o Brasil a influência sobre as

suas  antigas  colônias.  Com  o  apoio  de  Mário  Soares,  Aparecido  partiu  para  a

segunda  etapa:  a  de  convencer  os  novos  países  que  poderiam  confiar  na

Comunidade  dos  Países  de  Língua  Portuguesa,  porque  a  presença  brasileira

neutralizava a suspeita natural de que a instituição viesse a ser instrumento de novo

colonialismo. Foi assim que, sem linhas aéreas regulares que lhe possibilitassem as

viagens sucessivas e rápidas pelo continente africano, José Aparecido de Oliveira

teve de se deslocar de um país para outro em aviões monomotores. O Brasil deve

também a Aparecido a oportunidade de hoje estar presente na Ásia: ele nos revelou a

existência de Timor Leste e incluiu essa realidade em nossa política externa. Não tive

dúvida em convidá-lo para ocupar a Secretaria de Estado. Os elitistas do Itamaraty se

levantaram  contra  a  indicação,  mas  eu  não recuaria.  Quem  recuou  foi  o  próprio

Aparecido,  e  com  razões  ponderáveis:  estava  enfermo,  sujeito  a  uma  cirurgia
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arriscada e, com sua sensibilidade, entendeu que não teria condições para ocupar o

cargo. Foi então que - e mais uma vez eu lhe louvo a perspicácia diplomática - ele me

sugeriu o nome do Embaixador Celso Amorim. Acatei, com prazer, a sugestão. Em

primeiro lugar, porque, não podendo contar com Aparecido, era mais razoável que me

valesse de um quadro do Itamaraty para servir-me no curto mandato que me restava.

Além da recomendação de Aparecido, tive outras referências que confortaram minha

escolha.  Quanto  à  sucessão,  o  nome  de  Aparecido  se  tornou  inviável  pela

enfermidade.  Optei,  então,  pelo  jornalista  Antônio  Brito,  que  se  destacara  como

Ministro da Previdência e estava à  frente da  pesquisas.  Brito  declinou:  era muito

jovem e preferia governar o Rio Grande do Sul. Fernando Henrique Cardoso era a

terceira opção'.

Já  que  falamos  em  diplomacia  -  e  Itamar  foi  Embaixador  em  Portugal,  na

Organização  dos  Estados  Americanos  e  na  Itália  -,  conversamos  durante  algum

tempo sobre a política externa de Lula. Itamar sorri, ele se sente parceiro de seus

êxitos,  uma  vez  que  lhe  coube  levar  Celso  Amorim  para  a  chancelaria.  O  ex-

Presidente disse que Lula o afagou politicamente ao indicar Amorim para chefiar o

Itamaraty.

Disse  Itamar:  “Senti-me  homenageado  quando,  na  presença  do  Embaixador

Amorim, em uma recepção na Embaixada do Brasil no Vaticano, o Presidente Lula

me disse que o havia convocado para a chefia do Itamaraty, por ele ter sido meu

chanceler. É claro que Lula me fazia um afago político e que a razão da escolha não

fora só a nomeação de Amorim pelo meu governo, mas, de qualquer forma, eu dera

ao  diplomata  de  Santos  a  chance  de  revelar-se  como um  dos  mais  importantes

negociadores internacionais de nosso tempo. Só tenho a lamentar que Amorim tenha

ido a Juiz de Fora participar de um comício em favor da candidatura de Nilmário

Miranda, do PT, com Lula, e ao lado de Newton Cardoso, contra a reeleição de Aécio.

Um Ministro de Relações Exteriores não deveria intervir  em uma disputa regional,

muito menos na cidade natal de quem nele confiara a execução da política externa

brasileira. Magalhães Pinto, que era político, nunca fez isso. Esse episódio, que me

entristeceu profundamente, não diminuiu a admiração pelo grande diplomata que é”.

Então,  Sr.  Presidente,  concluindo,  o  texto vai  descrevendo uma série  de  outras
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questões  relativas  à  trajetória  de  Itamar  e  está  disponível  no  “blog”  do  jornalista

Mauro Santayana, que poderá ser acessado pela internet.

Quero aqui,  nas últimas palavras de homenagem ao Governador Itamar Franco,

também cumprimentar os servidores da Saúde,  da Fhemig, que se encontram no

Plenário  e  que  estão  de  greve  há  uma  semana.  Pedimos  solidariedade  aos

trabalhadores da saúde. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio  Júlio  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas  e  Srs.  Deputados,

companheiros nas galerias, gostaria de falar um pouco sobre a denúncia veiculada

nesta semana pela imprensa a qual até já originou algumas demissões no Ministério

dos Transportes, denúncia que fiz há aproximadamente 40 dias, quando chamei - e

gosto  de  chamá-lo  assim  -  o  DNIT  de  “departamento  nacional  da  incompetência

terrestre”, que tem feito por Minas Gerais a pior gestão possível.

Há dois anos, Minas perdeu R$1.000.000.000,00 em investimentos em melhorias,

por incompetência do DNIT. Não fui surpreendido com a denúncia, porque já a tinha

feito ao Vice-Presidente Michel Temer há aproximadamente 30, 35 dias, quando lhe

expus  minha  preocupação de que o  Ministério  dos  Transportes  não  faz  parte  do

governo da Presidente Dilma, mas de um partido político que define onde e como se

fazem obras no Estado de Minas Gerais.

Acabei de ver um cartaz em que se dizia que o metrô é um exemplo de descaso, e

é mesmo. A questão do metrô em Belo Horizonte virou bandeira política, e ele não vai

ser feito, porque até agora não vi nenhum ato definitivo das lideranças políticas de

Minas Gerais, nem do governo, nem da Prefeitura, para fazer o metrô. Minas precisa

de parar com esse negócio de trabalhar em silêncio, de que aqui nada acontece, de

que  somos  da  paz.  Enquanto  “somos da  paz”,  coisas  estão  ocorrendo  em outro

Estado. Não acredito no metrô, Deputado João Leite, como não estou acreditando na

BR-381, que virou uma briga do PR, para ver quem comandará a obra. E ela não

sairá, porque não entram num acordo: são três grupos decidindo quem definirá qual

projeto, quem vai fazer e como se vai fazer.

Dilma precisa tomar medidas urgentes não só na questão do DNIT, mas também na
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do Ministério dos Transportes. O Ministério dos Transportes não pode ser um feudo,

tem de implementar programa de governo, tem de fazer as obras do governo federal,

que não podem ser divididas entre algumas pessoas e alguns partidos políticos. Isso

me contraria.

Sei que às vezes muitas pessoas me chamam a atenção dizendo que o governo é

nosso. É nosso. No PMDB, até nisso temos unidade, por isso estou denunciando e

denunciei  antes  da “Veja”.  Manifestei  a  minha preocupação aqui,  desta  tribuna,  e

pessoalmente a Michel Temer. Veja, Deputado Pompílio Canavez, o que foi feito na

BR-262. Quiseram fazer e fizeram uma obra de 100km, duplicada, que agradecemos

muito, mas, se analisarem o que foi feito, causa revolta em qualquer um. Há falta de

responsabilidade, de projetos bem-elaborados, de fiscalização. Uma obra que nem foi

entregue ainda - estamos transitando nela, duplicada - já tem uma ponte interditada, e

seu piso está sendo reformado.

Em Pará de Minas fizeram um trevo, vários Deputados fomos lá, e não se consegue

entrar na cidade, se o trânsito estiver mais movimentado. Fizeram um trevo como se

fosse para uma cidade de mil  habitantes!  Fizeram lá uma rodovia que liga à 494,

ligando Pará de Minas a Itaúna, a BR-050 e a BR-381, e, se errarmos o trevo de Pará

de  Minas,  não  há  retorno.  E  não  fizeram  retorno  no  viaduto!  Por  denúncia  da

Comissão de Transporte desta Casa, 15 dias depois estavam fazendo o contorno do

viaduto. Isso é que nos deixa revoltados. Queremos que as coisas públicas sejam

tratadas com muita seriedade, que não joguemos dinheiro fora. O dinheiro está difícil,

há greve, porque não há dinheiro para pagar funcionário, não há dinheiro para investir

na saúde. Mas há dinheiro para ser desviado...

Não  podemos  permitir,  Deputado  Rogério  Correia,  essas  coisas  que  vêm

ocorrendo.  E  as  estamos  denunciando.  Fico  preocupado,  porque  vêm  do  nosso

governo.  Nós  fazemos  parte  do  governo  da Presidente  Dilma,  mas  temos  de  ter

responsabilidade também. Denunciei aqui, numa reunião do PMDB, juntamente com

Deputados Estaduais  e Federais,  e  a  Michel  Temer.  Falei  também pessoalmente,

numa viagem que fizemos para falar com o Ministro, dessa dificuldade que estamos

tendo,  da  questão  do  DNIT,  que  é  o  “departamento  nacional  da  incompetência

terrestre”, da forma como está sendo conduzido.
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O Deputado Fábio Cherem (em aparte)* - Obrigado pelo aparte, Deputado Antônio

Júlio. Gostaria de saudar V. Exa. pela conduta imparcial no que diz respeito a atos,

seja do governo federal,  seja do governo estadual.  É importante a capacidade do

político, hoje, de transcender esses critérios menores e batalhar, sim, pelo cidadão,

por  aquilo  que  é  necessário  à  Nação,  fazendo  críticas  construtivas,

independentemente de quem seja o alvo delas. É importante trabalhar por Minas,

pelo Brasil, mas sem o radicalismo, sem o fanatismo de bandeiras, que não levam a

atos construtivos, em momento algum. Os meus parabéns por sua conduta e visão

isenta dos problemas do governo federal que V. Exa. assinala. Um abraço.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Sr. Presidente, quero, neste aparte ao

Deputado Antônio Júlio, falar um pouco do assunto que ele reservou para o final do

seu discurso, sobre a saúde pública em Minas Gerais, mais notadamente sobre o

Ipsemg.

Estamos aqui com os servidores do Ipsemg, mais uma vez em greve. O Instituto, e

o Deputado Antônio Júlio conhece bem essa situação, vem sendo sucateado nos oito

anos do governo Aécio Neves e agora também no governo Anastasia, a olhos vistos.

O  Ipsemg  tem  piorado  muito  por  causa  de  uma política  que  eles  chamaram  de

“choque de gestão”. Dizia,  lá fora, aos servidores que esse choque é sinônimo de

arrocho  salarial.  É  o  que  vemos  hoje.  Temos  a  educação  em  greve,  com  uma

professora recebendo R$369,00; o Ipsemg em greve, reivindicando que não fechem o

Instituto, que ele possa continuar a existir, atendendo aos servidores públicos; estão

defendendo  o  prédio  do  Ipsemg.  Aliás,  foi  o  Deputado  Antônio  Júlio  quem  fez  a

primeira  denúncia  de  que  queriam,  e  continuam  querendo,  entregar  o  prédio  do

Ipsemg por R$13.000,00 a um amigo do Senador Aécio Neves, o Sr. Fasano, com um

processo de licitação todo esquisito, que o Ministério Público e o Tribunal de Contas

mandaram  parar,  demonstrando  desrespeito  pelo  Ipsemg  e  o  sucateamento  da

instituição. Nem o prédio é respeitado, como se fosse propriedade do governo do

Estado e nada tivesse que ver com os servidores que ali trabalham. O Ipsemg, então,

está em greve.

No caso da segurança pública,  Deputado Antônio Júlio,  houve reunião em meu

gabinete com os servidores da segurança, da Polícia Civil, que estão em greve há 55
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dias. O Governador viajou, voltou, e não os chamou para negociar. Agora entregou

uma carta  ao sindicato,  que li  para os  servidores,  dizendo o  seguinte:  “Prezados

senhores, comunicamos que, por decisão de governo, todas as negociações com os

servidores  em  greve  ficam  suspensas.  O  governo  reitera  a  disposição  de  estar

sempre  buscando  o  diálogo  e  que  o  mesmo  será  retomado,  assim  que  todos

retomarem as suas funções”.

Não reconhece, portanto, na prática, o direito de greve, pois não negocia. Ele corta

as negociações, mas diz que está sempre buscando o diálogo. Os companheiros do

Ipsemg, do Sisipsemg estão aqui, pedindo o nosso apoio.

Comunico às Deputadas e aos Deputados uma decisão.  Falo em nome dos 23

Deputados do Bloco Minas sem Censura, que é formado pelo PT, pelo PCdoB, pelo

PMDB  e  pelo  PRB.  O  Deputado  Antônio  Júlio  é  um  dos  Líderes,  junto  comigo.

Comunicamos  aos  servidores  e  aos  Deputados  que  vamos  manter  o  nosso

compromisso de não votar projetos do governo, e há projetos com custo, enquanto,

de  fato,  o  governo  não  abrir  negociação  com  as  áreas  da  saúde,  da  segurança

pública e da educação. É o mínimo que podemos fazer. Pedimos aos Deputados que

nos ajudem a tratar com o governo a abertura de negociação. Não é digno, não é

possível sairmos daqui em recesso e deixar alunos sem aula, a população sem a

proteção da Polícia Civil,  os trabalhadores e os mais necessitados sem hospital e

sem saúde. É o apelo que fazemos aos Deputados.

Parabéns, Deputado Antônio Júlio,  por sua análise! Depois gostaria, também, de

retomar o assunto do DNIT, compartilhando com V. Exa. a justeza de sua fala. Muito

obrigado.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputado Rogério Correia. E, aproveitando

sua fala, Deputado Rogério, queria mandar um recado para o Professor e Governador

Anastasia. O que acontece hoje no governo é o mesmo que ocorreu no final do ano

passado e em outras épocas, quando dizem ao Governador que não há ninguém de

greve, que Minas não está em greve. A imprensa não noticia, pois é proibida de fazê-

lo. Há a mordaça e a censura. Ninguém sabe que a educação, a saúde e a Polícia

Civil de Minas Gerais estão em greve. Esse fato é grave. E o Governador Anastasia

precisava ter conhecimento disso para que ele mesmo tome as providências, porque
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esse  recado  mandado  aqui,  Deputado  Duarte,  foi  de  um  funcionário  de  terceiro,

quarto escalão, quando falou, em nome do governo, que este não conversará com o

pessoal enquanto estiverem em greve. Isso é grave. Na reunião que tivemos com o

Presidente desta Casa, pedi a ele que intermediasse uma discussão, mesmo que não

houvesse solução.  No entanto a  intermediação e a conversa  precisam acontecer,

senão fica parecendo ato de autoritarismo mesmo. Para ter autoridade, a pessoa não

precisa ser autoritária, e é isso que o funcionário mostrou. Quer ser autoritário para

mostrar autoridade. Porém não é dessa forma que construiremos o Estado de Minas

Gerais.  Sabemos  das  dificuldades  e  dos  problemas  do  governo,  mas  é  preciso

conversar.  Se  ele  falar  que  a  conversa  existe,  alguém  deve  estar  mentindo  -  o

pessoal do movimento de greve ou o próprio governo. Na minha opinião, o governo

está  mentindo e  não quer  abrir  negociação.  O Presidente Dinis  Pinheiro ficou  de

conversar e intermediar essa interlocução. No momento de graves crises e grandes

conflitos, esta Casa, esta Assembleia Legislativa, por meio dos Deputados, sempre

intermediou essas dificuldades, pois todo governo as tem. Não é apenas este, porque

todo governo tem dificuldades. Acho que o governo está tratando com muito descaso

esse movimento de greve, o que é perigoso. Falo isso de público para que não haja

nenhuma  interpretação  de  outra  forma,  quando  falamos  de  outros  assuntos.

Concederei aparte ao Deputado, pois, no final, ainda falarei do nosso Senador Itamar

Franco.

O Deputado João Leite (em aparte) - Serei breve. Queria saudar os servidores que

vêm a esta Assembleia Legislativa. Espero que, nesse entendimento que está sendo

feito com o governo, os servidores fiquem satisfeitos. Sabemos que a greve é um

processo, que é legítima, e a busca do entendimento também é construída. Além das

palavras, espero a contribuição efetiva da Oposição. Há vários Deputados da base do

governo  envolvidos,  buscando  um  entendimento.  Realmente  espero  que  ele  seja

buscado, porque, sobre essa ideia de quanto pior, melhor, para o governo isso não

interessa. Queremos a busca do entendimento e esperamos que o mesmo aconteça.

No entanto, Excelência, queria aproveitar sua fala inicial, que tratou justamente desse

escândalo lamentável do governo federal, o qual fez a Presidente Dilma chamar o seu

núcleo, o chamado núcleo duro, para lamentar. Imaginem que, nas obras de ferrovias
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no Brasil, não há nenhuma em Minas Gerais. O governo federal não faz nada neste

Estado. O Deputado Fred Costa está com as reportagens que mostram o descaso

com o dinheiro público do metrô. Os marcos das linhas do metrô, feitos com recursos

públicos,  estão  perdidos.  O  que  impressiona  é  o  superfaturamento  de

R$16.400.000.000,00 neste mês. Um salto de 38% de superfaturamento nas obras de

ferrovias.  Por  isso  não tem dinheiro  para Minas  Gerais,  não tem dinheiro  para  o

metrô, não tem dinheiro para a BR-381. É bom que os nossos servidores da saúde

estejam aqui, pois são eles que atendem aqueles que são vítimas nas estradas sem

duplicação,  que  geram  um  custo  altíssimo  na  saúde,  porque  o  governo  federal

abandonou Minas Gerais.  Agora vemos, e está provado,  para onde estão indo os

recursos: a construção das ferrovias superfaturadas. Esse dinheiro está sendo gasto

pelo governo federal em obras que não têm nenhum interesse. Quero parabenizar V.

Exa. por levantar esse grave problema. Minas Gerais não recebe recursos do PT e do

governo federal, porque esse dinheiro está sendo usado em superfaturamento, em

obras que ninguém sabe onde estão sendo feitas. Muito obrigado.  Parabéns pelo

pronunciamento, Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Deputado João Leite, obrigado. No entanto, defenderei

um pouco do investimento em Minas. Estamos agora terminando a duplicação da BR-

262. Questiono algumas questões de engenharia. Não omitirei isso, porque levamos

essa  nossa  preocupação  ao  Ministério  dos  Transportes.  Como já  disse,  houve  a

duplicação da BR-040 até o trevão e a restauração da BR-135, do Norte de Minas até

Montes  Claros,  que  melhorou  muito  e  era  um  velho  sonho.  Então  houve,  sim,

investimento.  Questionamos,  pois  não há motivo  algum de nos calarmos,  quando

vemos  coisas  equivocadas.  Às  vezes,  a  base  do  governo  atual  de  Minas  fica

querendo esconder os problemas debaixo do tapete. Não tenho nem nunca tive esse

feitio em 20 anos de Assembleia. Sempre questionei o Itamar Franco na época em

que ele era o Governador, e o ajudei muito, porque era em nossos pronunciamentos

que se mudava o rumo das coisas equivocadas. Porque o governo não dá conta de

olhar. Exemplo disso é o fato de o Ministério ter um problema. No entanto, Deputado

João  Leite,  não  acredito  que  sejam  problemas  do  governo,  mas,  sim,  de  um

Ministério, que denunciei e não faz parte do governo da Dilma. É um Ministério de um
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partido político, que tem os recursos - aliás, muitos recursos - mal aplicados em todo

o Brasil. Não é de hoje que tenho dito isso.

Em 2005, quando paralisamos a BR-262 por 2 horas, Deputado João Leite,  por

meio  de  um  movimento  que  fizemos  numa  sexta-feira  de  carnaval,  começou  a

discussão para duplicá-la. Uns diziam que iam reformá-la, fazer isso ou aquilo e tapar

buraco. Houve uma época boa para os empreiteiros no Brasil, assim como em Minas

Gerais, quando havia o tapa-buraco. O melhor “negocinho” para ganhar dinheiro era

colocar empresas de tapa-buraco, porque não havia controle. Com o que se gastava

para tapar buraco dava para fazer 1km de estrada. Portanto, Sr. Presidente, temos de

continuar fazendo essas denúncias em defesa do povo mineiro e brasileiro. Não há

problema  de  esse  pessoal  querer  levar  vantagem  ou  alguma  coisa,  porque

infelizmente isso parece fazer parte da cultura. Não concordo com isso. Volto dizer o

que tenho dito para alguns amigos do governo atual: no DNIT, perderam o senso do

limite e da responsabilidade.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - 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 a reunião especial destinada a homenagear

o Cruzeiro Esporte Clube pelos 90 anos de sua fundação, prevista para ontem, dia 4,

às  20  horas,  deixou  de  ser  realizada  em  razão  da  suspensão  das  atividades

legislativas  desta  Casa,  devido  ao  luto  pelo  falecimento  do  ex-Presidente  Itamar

Franco.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da
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Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 1.165 e 1.166/2011, da

Comissão de Direitos Humanos, e 1.167/2011, da Comissão de Segurança Pública.

Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Política Agropecuária - aprovação, na 12ª Reunião

Ordinária,  em  29/6/2011,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.442/2011,  do  Deputado  Adelmo

Carneiro Leão; e de Turismo - aprovação, na 17ª Reunião Ordinária, em 5/7/2011, dos

Requerimentos  nºs  1.084/2011,  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  e  1.089  e

1.090/2011, 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  Tiago Ulisses em

solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 1.473/2011, e Fred Costa em que

solicita  a  retirada  de  tramitação  do  Projeto  de  Lei  nº  67/2011  (Arquivem-se  os

projetos);  e,  nos  termos  do  inciso  XXXII  do  art.  232  do  Regimento  Interno,

requerimentos  do  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes  (5)  em  que  solicita  o

desarquivamento  dos  Projetos  de  Lei  nºs  781,  995  e  996/2007,  3.208/2009  e

5.079/2010.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento nº 221/2011, da Comissão de Direitos Humanos,

em que solicita seja encaminhado ao Secretário de Estado de Fazenda pedido de

informações sobre a arrecadação tributária total do Estado, por tributo, no Município

de  Contagem,  bem  como  os  repasses  anuais  respectivos  a  esse  Município,  no

período  de  2005  a  2010.  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.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, solicito verificação de quórum, 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
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não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocumpem 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 28 Deputados. Portanto, não há quórum para

votação. A Presidência torna sem efeito a votação do requerimento.

Questão de Ordem

O  Deputado  Gustavo  Valadares  -  Sr.  Presidente,  solicito  a  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 Rômulo Viegas) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 39 Deputados. Portanto, há quórum

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.  Está,  portanto,  aprovado  o  Requerimento  nº

221/2011. Oficie-se.

Requerimento  nº  226/2011,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Cemig  pedido  de  informações  sobre  as  condições  precárias  de

trabalho oferecidas a seus funcionários e aos terceirizados e sobre a periculosidade

do exercício laboral em decorrência da utilização da mão de obra terceirizada, sem a

devida supervisão. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na

forma do Substitutivo nº 1, que apresenta.

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Eu gostaria de encaminhar a votação, mas antes,

sem prejuízo do meu tempo, peço à Presidência que se faça a leitura do Substitutivo

no 1.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à leitura do

Substitutivo nº 1.

O Sr.  Secretário -  (-  Lê o Substitutivo nº  1,  que foi  publicado na edição do dia
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5/7/2011.).

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Rogério

Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, esse requerimento da Comissão do

Trabalho, da Previdência e da Ação Social me parece importante em vários aspectos;

é um requerimento que também faz parte de uma denúncia da situação em que se

encontra a Cemig do ponto de vista do quadro de funcionários e da terceirização,

realidade  da  empresa  há  muito  tempo.  Fruto,  ao  meu  ver,  de  uma ausência  de

investimento da Cemig em suas questões essenciais.

Por exemplo, tivemos o acontecido em Bandeira do Sul. Aliás, o Deputado Pompílio

Canavez acompanhou muito de perto o que aconteceu nessa cidade, portanto não

pode ser simplesmente esquecido ou escondido. Na verdade, foram acontecimentos

graves, em que pessoas morreram, outras ficaram feridas e, até agora, apenas nos

chegou um parecer de que ninguém tinha ou tem responsabilidades sobre o fato,

como se fosse apenas obra do acaso. É claro que isso é uma obra do acaso que

resultou na morte das pessoas e feridos na região. Inclusive, é a mesma região de V.

Exa., que tem a votação espetacular na região do Sul de Minas.

No entanto, é fato também - e isso todos vimos pelas fotos que lá foram tiradas -

que não há,  por  parte  da Cemig -  e naquele  caso não houve -,  uma política  de

desenvolvimento  que dê condições de  fazer  com que a rede seja aprimorada de

forma constante. Em outras palavras, não há manutenção da rede elétrica. A Cemig

se absteve de discutir esse assunto como se não tivesse que dar satisfação de nada

disso. Na ocasião, o Sindieletro disse: “olha, não temos funcionários o suficiente. Eles

saíram do interior, não dão manutenção, e esse quadro se repete por todo o Estado

de Minas Gerais.”

A Comissão de Minas e Energia marcou uma visita a Belo Horizonte para ver a

situação em que se encontrava a rede da Cemig. Saiba, Sr. Presidente, que o que

vimos em Belo Horizonte foi lastimável. Na ocasião, coincidiu com aquele apagão e

com a ventania. Até denunciei aqui, dizendo que em Bandeira do Sul, a culpa foi da

serpentina. Deputado Elismar Prado, costumo brincar dizendo que a serpentina foi

até torturada para confessar o crime lá em Bandeira do Sul. Já aqui a culpa foi da
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ventania. Aí pensei: “vão torturar o vento”. A própria Cemig não diz absolutamente

nada,  como se não tivesse nada a ver com isso e como se a rede estivesse em

perfeitas condições, dando a real manutenção ao seu sistema de fiação.

Pois  bem,  fizemos  essa  visita  e  vimos  coisas  do  arco  da  velha.  Aqui  mesmo

próximo à Assembleia Legislativa, a 200m da Cemig, tem uma trepadeira que sai da

grade da escola e vai até os fios da Cemig. Qualquer problema que possa acontecer,

seja de um temporal, seja de uma chuva, pode levar a uma fatalidade com crianças

da escola que brincam perto daquela grade, e a Cemig não faz a menor manutenção.

Além disso, vimos poste desmanchando e gatos feitos em regiões de periferia, já que

não têm rede de energia. Eles não fazem gato porque gostam ou porque é mais

barato.

A Deputada Liza Prado, que é da base do governo, chegou aqui horrorizada e até

pediu a demissão do Presidente da Cemig. Eu não corroboro, pois penso que é muito

radicalismo da Deputada. A minha oposição não chega a isso, mas realmente o fato é

de se estranhar. Ontem, Deputada, ouvi um alerta dos representantes do Sindieletro

na reunião que fizemos para debater esse assunto na Comissão de Minas e Energia.

Eles falaram que a rede elétrica da Cemig é subterrânea e está um caos; que, a

qualquer dia, acontecerá um acidente. Eles falaram isso por várias vezes. Ontem um

bueiro - aliás, foram vários - explodiu no centro da cidade de Belo Horizonte. Eles

falaram  conosco  que  ocorrerão  outras  explosões.  Está  um  horror  o  que  está

acontecendo, e a Cemig não toma providência em relação a isso. Não é um problema

somente de Bandeira do Sul ou do Sul de Minas, mas geral no Estado. A Cemig não

toma providências e finge que não é com ela.

Outro dia estive conversando com Prefeitos. Eles me disseram que o governo quer

passar para o Município a responsabilidade de fazer manutenção da rede elétrica da

Cemig. Ora, isso não é justo. A Cemig cobra pelo seu serviço. Ela tem de ter um

projeto  de  garantia  que  tenha  servidores  públicos  e  manutenção do  serviço  com

segurança para a população. Ela é paga para isso, que, aliás, está nos objetivos da

empresa, em seu plano de trabalho. Ela não pode empurrar isso para os Prefeitos,

Deputado Luiz Carlos Miranda. De forma nenhuma é possível  empurrar mais isso

para os Prefeitos, que já arcam com muito da saúde pública, com muito da gasolina
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para a Polícia Militar. Não é justo que a Cemig coloque para os Prefeitos mais esse

problema que temos visto ocorrer a olhos nus.

Em contrapartida, denunciamos também que têm vindo pessoas de fora do Estado

sem nenhuma capacitação técnica,  com objetivos políticos  e eleitorais,  para fazer

parte  dos  Conselhos:  Conselho  da  Gasmig,  indicado  pela  Cemig,  e  agora  no

Conselho da Cemig. Já descobrimos o Papaléo Paes, que foi Senador no Amapá, e

que é do Conselho da Cemig, recebendo cerca de R$8.000,00 por cada reunião de

que participa. Ele é dos quadros partidários do PSDB e apoia o Senador Aécio Neves

no seu pleito futuro de 2014 para ser Presidente da República, como se isso fosse

agora um problema para Minas Gerais. Agora foi denunciado pela imprensa o Wilson

Santos,  que  foi  Prefeito  em Cuiabá,  e  foi  também indicado  pela  Cemig  para  ser

representante. Ele disse que sente até arrepios quando ouve falar do Aécio Neves, de

tão empolgado que fica, e ganhou um prêmio por estar representando o Senador

dentro da Cemig. Isso sem considerar ex-Prefeitos e ex-Vereadores que estiveram

também na listagem da Energia do Bem. Então, Sr. Presidente, a Cemig virou um

cabide  dos  tucanos  do  PSDB,  que  estão  lá  apadrinhados  para  desempenhar

exatamente essa função. Entretanto a Cemig não arca com sua função central, que é

dar energia com segurança ao público de Minas Gerais.

O requerimento tem exatamente esse objetivo. Ele demorou a chegar na Casa; foi

apresentado  há  muito  tempo.  Mas  ele  visa  conhecer  as  condições  precárias  de

trabalho oferecidas aos funcionários, especialmente aos terceirizados. No dia em que

fizemos a audiência pública, estava presente um companheiro em cadeira de rodas,

sem as duas pernas, vítima de um acidente de trabalho. Ele era terceirizado, e a

Cemig não queria socorrê-lo. Ele precisou recorrer à Justiça para obrigar a Cemig a

socorrê-lo. Estava prestando serviço a uma terceirizada da Cemig, que disse: “Não é

comigo”. Hoje ele é um funcionário que recebe, graças a uma ação que o sindicato

teve de impetrar  contra  a  empresa.  A Cemig  não  se  preocupa  com questões de

direitos humanos, de acidentes de trabalho e precisa rever isso.

Então não é possível esconder esse problema, como se ele não estivesse existindo.

Assim  como  acontece  quando  o  Deputado  Antônio  Júlio  vem  aqui  e  expõe  um

problema real do Ministério do Transporte, a base do governo deveria também aceitar
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as críticas feitas ao invés de se esconder. Não adianta vir aqui e falar sobre o DNIT.

Podem falar do DNIT também, mas quero que se fale das questões apontadas sobre

a Cemig. É fundamental que essas questões sejam colocadas como relevantes para

Minas Gerais. Vamos corrigir ou não essa política da Cemig, ou isso está certo? Há

de continuar dessa forma?

É  isso,  Sr.  Presidente,  que  queremos.  Com  base  nesse  requerimento,

apresentamos uma política pública para ser cumprida pelos diretores da Cemig. São

essas algumas questões que coloquei,  mas há problemas no programa Luz para

Todos referentes à Cemig, que também já denunciei na Comissão. Há várias outras

questões que a Cemig não está expondo, como o patamar mais importante, o ser

humano,  o  contribuinte,  aquele que paga energia elétrica,  o  eleitor,  o  cidadão de

Minas Gerais. Essa não é obra prioritária. A obra prioritária da Cemig passou a ser os

dividendos cobrados pelo sócio minoritário, que agora é a Andrade Gutierrez. Antes

era o grupo Opportunity, que comprou os 30%, na época de Eduardo Azeredo. Depois

o ex-Governador Itamar Franco, num ato correto, conseguiu recuperar na Justiça a

Cemig  para  que  majoritariamente  ficasse  como  ação  estatal.  Quando  Eduardo

Azeredo privatizou, colocou nas mãos dos 30% dos sócios minoritários o mando da

Cemig. Isso foi ação judicial aqui, imposta pelo ex-Governador Itamar Franco, que

quero também homenagear como nacionalista e defensor das empresas mineiras,

Cemig, Copasa, Furnas e outras.

Esse cálculo da Cemig de que é preciso apenas fazer com que haja dividendos a

mais para os sócios minoritários leva à insegurança no trabalho. São essas questões

que gostaria de trazer à consideração dos Srs. Deputados, e também pedir apoio ao

requerimento apresentado aqui, com o Substitutivo nº 1, proposto pela Mesa.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Carlos Mosconi.

O  Deputado  Carlos  Mosconi*  -  Sr.  Presidente,  usarei  o  mesmo expediente  do

Deputado que me antecedeu, para falar sobre as questões da Cemig, especialmente

sobre Bandeira do Sul. Sou da região e conheço muito bem Bandeira do Sul. Sei tão

bem quanto V. Exa. de tudo o que aconteceu em Bandeira do Sul, a tragédia que

ficará tristemente para a história dessa cidade tão hospitaleira do Sul de Minas. Estive

também  lá,  Sr.  Presidente,  acompanhando  o  Governador  Antonio  Anastasia,  no
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velório  dos  jovens  que  lamentavelmente  faleceram  naquela  tarde  fatídica.  Depois

estive  também  com  outros  Deputados  desta  Casa,  em  uma  audiência  pública

realizada lá. Estavam também os Deputado Pompílio Canavez, Carlin Moura e Liza

Prado.

Ouvimos depoimentos de muitas  pessoas.  Na audiência pública,  Sr.  Presidente,

meus caros Deputados, o que mais sobressaiu, o que mais ficou evidenciado para

nós foi a dor das pessoas de Bandeira de Sul, que deram à tragédia essa dimensão.

Não foi  a  dimensão de querer  culpar  esse ou aquele,  essa instituição ou aquela

entidade, porque o que aconteceu foi uma fatalidade. Então, a dimensão exposta ali,

com absoluta clareza, pelas mães dos jovens que morreram, foi a da dor, que não

terá fim, como elas afirmaram.

Depois  disso,  Sr.  Presidente, eu mesmo cobrei  da Cemig uma posição. Ela me

respondeu o seguinte: que estava esperando um laudo pericial oficial realizado por

instituições  de  peso  e  responsabilidade  para  se  manifestar.  A  Cemig  não  é

irresponsável, Sr. Presidente, para se manifestar antes de saber, sob ponto de vista

técnico, sobre o que aconteceu. O laudo chegou e inocentou plena e totalmente a

Cemig. Foi realizado por uma universidade do nível da Unicamp ou da Universidade

Federal de São Carlos, a Unifesp, e inocentou, com todas as letras e tintas, a Cemig.

Aí eu disse à Cemig que havia um laudo e que era hora de conversar com Bandeira

do Sul.

Quero  dizer  aos  Deputados  aqui  presentes  neste  momento  que  hoje  tive  uma

reunião, que começou às 8 horas da manhã, na sala da Presidência da Cemig, com

toda a diretoria dessa empresa, sem nenhuma exceção; com o Prefeito e com o Vice-

Prefeito de Bandeira do Sul e com todos os Vereadores dessa cidade. Fiz questão de

pedir em Bandeira para trazerem todos os Vereadores da Situação e da Oposição. E

mais,  pedi  que  trouxessem  as  mães  das  vítimas  daquele  dia  fatídico.  Foi  o  que

aconteceu.

Sr. Presidente, a reunião foi longa, demorada. A Cemig expôs a todos, com todos os

detalhes  possíveis,  o  que  realmente  aconteceu.  Ela  mostrou  detalhes  da  rede,

mostrou como ela é e de onde vem, mostrou como são a alta e a média tensões. E

explicou,  da  forma  mais  clara  possível,  para  todos  entenderem.  Dúvidas  foram
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levantadas  e  respondidas.  Questionamentos  foram  levantados,  e  todos  foram

respondidos. Ao fim da reunião, a Cemig naturalmente se propôs a continuar essa

conversa em Bandeira do Sul, com o povo da cidade, e a fazer o que o povo quiser

que seja feito lá - e será feito -, a fim de que não haja nenhuma dúvida em relação à

responsabilidade da Cemig - não em relação à culpa, que não houve.

Digo isso porque a Cemig é uma empresa mineira, não é do Governador de Minas

nem  do  governo  do Estado.  Ela  honra  Minas  Gerais  ao longo  de sua  história  e

mostrou isso com total responsabilidade. A Cemig chamou todos os interessados -

não faltou nenhum - para mostrar o que aconteceu em Bandeira do Sul.

Quero dizer isso para deixar bem claro o papel da Cemig, que naturalmente se

prontifica a levar benefícios para a cidade - não para pagamento de culpa, que não

houve,  mas  pelo  reconhecimento  da  tragédia  horrenda  que  aconteceu  lá  e  que

comoveu o País inteiro. A Cemig é uma empresa que está lá, e naturalmente não

pode desconhecer o fato de que isso aconteceu.

É isso, Sr. Presidente. Quero desfazer esse mal-entendido que está ocorrendo. A

Cemig se manifestou na hora certa. Ela recebeu o laudo, analisou-o e chamou as

pessoas para conversar. O Vice-Prefeito João Fonseca, que estava aqui por conta,

iniciativa e interesse próprios, esteve em mais três universidades brasileiras de alto

gabarito e pediu que fosse feita a análise. Pois bem, o resultado foi exatamente o

mesmo: as três universidades inocentaram a Cemig da mesma maneira.

Era  isso o que eu queria dizer,  Sr.  Presidente,  para  termos noção real  do  que

aconteceu em Bandeira do Sul. Muito obrigado.

O Sr.  Presidente  -  Muito  obrigado,  Deputado Carlos  Mosconi.  Esta  Presidência

agradece a V. Exa., de forma muito oportuna, por esse esclarecimento prestado a

todos os parlamentares. V. Exa. e eu somos da região Sul mineira e aguardamos,

com certeza,  esse desfecho,  tão  bem conduzido  por  V.  Exa.,  diretamente  com a

Presidência da Cemig, com todos os Diretores de operação, com o Prefeito e o Vice-

Prefeito, e também com os familiares. A atitude de V. Exa., sem dúvida alguma, vai ao

encontro do anseio de toda a cidade e de toda a região, para buscar esclarecimento.

Parabenizamos  o  gesto  de  V.  Exa.,  bem  como o  esclarecimento  oportuno  nesta

oportunidade.
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* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Pompílio Canavez.

O Deputado Pompílio Canavez - Obrigado, Sr.  Presidente. Respeito o Deputado

Carlos Mosconi. Sei que ele está realmente preocupado e quer uma solução para a

questão  de  Bandeira  do  Sul.  Gostaria  apenas,  Deputado  Carlos  Mosconi  e  Sr.

Presidente, de fazer algumas observações e alguns reparos. Primeiro, não vieram

todas as mães, mas uma mãe e uma garota que ainda está bastante ferida.

Segundo,  as  famílias  que  tiveram  parentes  feridos  ou  mortos  no  acidente  não

receberam a comunicação. Eu, a Deputada Liza Prado, o Deputado Carlin Moura e o

Deputado Carlos Mosconi realizamos audiência pública lá, mas os Vereadores e o

Prefeito  não  compareceram.  O  Vice-Prefeito  foi  e  participou.  Estive  lá,  há  uma

semana, no domingo, ajudando a organizar um abaixo-assinado, porque depois do

laudo que atesta não haver responsáveis pelo acidente em Bandeira do Sul, a cidade

ficou sem saber o que acontecerá. É melhor expor bem as coisas. Não é que haja

culpado, não é isso.

O  Delegado  do  inquérito,  Dr.  Hernani  Vaz,  disse-me  durante  uma  conversa:

“Deputado Pompílio, a pergunta que respondi é se houve ou não intenção de matar

aquelas pessoas. Se houve dolo, intenção de causar aquele acidente.” Sabemos que

realmente não houve. Ninguém jamais pensou que a Cemig pudesse premeditar e

planejar a morte daquelas pessoas. No entanto, o mesmo laudo que comprova que

não houve dolo,  intenção de matar,  aponta responsabilidade cível,  Sr.  Presidente.

Não é bem assim, não! O mesmo laudo aponta a falta de equipamento que deveria

haver  em Bandeira do Sul  e que até hoje não existe.  Esse equipamento está na

cidade próxima, Botelhos, que o senhor conhece bem. Se o senhor andar pelas ruas

de Bandeira do Sul hoje, é melhor tomar cuidado, porque faíscas estão caindo e o fio

poderá  cair  no  chão.  A Cemig,  no  meu  entendimento,  demorou  muito  a  tomar

providências. O Governador Anastasia não; ele foi lá, esteve no velório, confortando

as famílias, enfim, fez o que devia fazer. O Deputado Carlos Mosconi também esteve

lá, mas a Cemig não fez isso; ficou esperando um laudo que apontasse que ela não

teve a intenção de matar as pessoas. É óbvio que não teve intenção, mas precisa

fazer melhorias, urgentemente.
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Na semana passada, em Alfenas, minha cidade, faltou energia durante o dia inteiro

e não houve sequer um comunicado para tranquilizar a cidade. Têm ocorrido apagões

no Estado. O Deputado Rogério Correia falou sobre a visita que fizemos à Comissão

de Minas e Energia e à Comissão de Assuntos Municipais. No Bairro Salgado Filho,

as  famílias  colocaram  fogo  em  pneus,  na  rua,  e  não  fizeram  isso  por  causa  do

apagão provocado pela ventania, mas porque já estão cansadas de apagões, já estão

cansadas de ligar para o 116 e ouvir  uma gravação ridícula, que não dá resposta

alguma.  Não  adianta  esta  Casa  tampar  o  sol  com  a  peneira!  A Cemig  precisa

melhorar muito e urgentemente. Há quantos anos a Cemig não faz treinamento? O

meu irmão trabalha na Cemig há dezessete anos e meio. Ele foi contratado a partir de

um concurso e fez um treinamento de mais de dois anos para depois ir para a rua.

Hoje as empresas terceirizadas contratam qualquer um, sem nenhum treinamento,

colocando a vida dessas pessoas em risco. Aliás, sabe o que está acontecendo hoje,

Sr.  Presidente?  Como o  Brasil  está  crescendo  muito,  para  pagar  R$1.000,00  as

empresas  terceirizadas  não  estão  conseguindo  empregados.  Quem  vai  querer

arriscar  a  vida,  subindo  em  poste,  sem  nenhuma  segurança?  Nem  isso  essas

empresas  têm  conseguido.  Diante  disso,  elas  estão  contratando  funcionários

aposentados da Cemig. Em qualquer cidade de Minas Gerais isso está ocorrendo.

Fico pensando, Sr. Presidente, se a Cemig não é culpada, não é responsável... O pior

é que o que aconteceu em Bandeira do Sul poderá acontecer lá novamente, ou em

qualquer outra cidade. A precariedade da rede elétrica é visível. A tecnologia que a

Cemig usa na transmissão é obsoleta. A rede elétrica de Bandeira do Sul tem mais de

40 anos. O cabo que usam em Bandeira do Sul é chamado cabo classe 4, que já não

se usa. Lá a rede não estava protegida nem isolada. O que aconteceu foi um acidente

terrível, mas o que ocorrerá com as famílias agora? Fiquei tentando falar com a D.

Rose, mãe da Nayara, uma garota de 16 anos que morreu no meio da rua, e vi que

ela  estava  constrangida,  porque  estava  com  o  Prefeito,  o  Vice-Prefeito,  os

Vereadores,  e  não  sabia  o  que dizer.  Queria  dizer-lhe  que,  se  fosse necessário,

pediria alguém que a acompanhasse ou eu mesmo a acompanharia na reunião com a

Cemig.  Isso  é importante,  para  que esta  Casa saiba  realmente  o  que houve  em

Bandeira do Sul, e o que houve em Bandeira do Sul foi o maior acidente com rede
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elétrica no mundo, no Planeta! Não há precedentes! Morrerem 16 pessoas no meio

da rua, de maneira trágica!

Sr.  Presidente,  se  há  esse laudo que a  Cemig  obteve da Universidade de São

Carlos e da Unicamp, é preciso que esta Casa tenha acesso a ele. Faço aqui um

requerimento verbal solicitando que esse laudo seja enviado a esta Casa e que os

técnicos  que  o  fizeram  sejam  convidados  por  esta  Casa  a  dar  esclarecimentos,

porque não é possível que 16 pessoas morram, e não haja responsável!  Nunca vi

isso! Sr. Presidente, há responsável, sim: é a Companhia Energética de Minas Gerais

- Cemig -, que tem que entender isso. Entender para melhorar, melhorar o serviço

que presta à população,  a qualidade da energia que chega à casa dos mineiros.

Precisa ter um programa de manutenção, pois não o tem. Agora a Cemig tem de

correr,  porque  há  um  protocolo,  um  convênio,  com  a  Aneel,  Deputado  Rogério

Correia, que diz que, para majorar a tarifa, ela tem de fazer investimentos, e não só

em manutenção. O prazo vence na semana que vem, e até agora ela realizou apenas

30%. Veremos a Cemig correr pelas ruas dos Municípios mineiros para dar conta de

cumprir o convênio com a Aneel.

Sr.  Presidente,  sei  da  seriedade  do  Deputado  Carlos  Mosconi  e  da  sua

preocupação,  mas a Cemig é a responsável.  Foram 16 mortos, diversas pessoas

estão feridas,  e não há nem assistência médica digna desse nome. A Cemig é a

responsável pelo acidente em Bandeira do Sul. Enquanto ela não admitir isso, não

nos  calaremos  aqui.  Cobraremos  da  Cemig  que  admita  a  responsabilidade  e  dê

assistência às  famílias,  não como um favor,  mas como obrigação,  indenizando-as

pelas perdas. E deve também substituir imediatamente a rede elétrica de Bandeira do

Sul. Até quando a Cemig demorará a substituição da rede elétrica em Bandeira do

Sul?! Já passou da hora, Cemig! Dr. Djalma, Presidente da Cemig, já passou da hora,

substitua imediatamente a rede elétrica em Bandeira do Sul, para que o povo dessa

cidade tenha, enfim, tranquilidade,  sossego, e possa voltar  a tomar um banho de

chuveiro elétrico, a dormir  tranquilamente e a fazer as suas festas!  Por  causa do

acidente, ninguém quer fazer festa na cidade.

Sr.  Presidente,  digo  que  a  Cemig  não  é  apenas  culpada  pelas  mortes:  ela  é

responsável pela qualidade da energia elétrica e pela segurança dos cidadãos de
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Minas Gerais que lidam com a energia elétrica o dia todo. Obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Elismar Prado.

O Deputado Elismar Prado* - Sr.  Presidente, também queria solicitar  o apoio ao

requerimento  da  Comissão  de  Trabalho  que  se  refere  às  condições  precárias  de

trabalho dadas aos funcionários da Cemig e aos trabalhadores terceirizados também.

Por volta de 2004, ou 2005, ocorreu no Estado o que se chamou de apagão técnico

do  serviço  da  Cemig,  com  o  fechamento  de  7  mil  postos  de  trabalho,  ou  seja,

deixaram o serviço 7 mil trabalhadores. Também os postos de atendimento da Cemig

no interior foram fechados.

O que há hoje é, realmente, o estado muito precário da rede elétrica em todo o

Estado: linhas com mais de 30 anos, falta de manutenção da rede...

Bandeira  do  Sul  foi  um  tragédia  lamentável,  que  poderia  ter  sido  evitada,  se

houvesse um sistema, um mecanismo de proteção à rede. A rede elétrica da Cemig

está desprotegida, inclusive o próprio Serviço de Atendimento da Cemig. E não sou

eu que estou dizendo isso, mas a própria empresa que informa que há 3.500 casos

de fios partidos em todo o Estado de Minas Gerais. Olha, se uma serpentina de papel

com a face laminada provocou essa tragédia, se realmente a culpa for da serpentina,

o povo de Minas Gerais está vivendo um risco iminente, pois são milhares de fios

partidos em todo o Estado.

Não podem continuar a insistir  em colocar toda a culpa na serpentina. Há, sim,

crime de responsabilidade nessa questão. O Deputado Pompílio Canavez falou muito

bem. Tem de ser apurado. Há, sim, crime de responsabilidade, porque se trata de

serviço prestado à população. Todos nós temos os nossos direitos estabelecidos pela

Constituição Federal, pelo Código de Defesa do Consumidor. Nesse caso, há uma

relação de consumo. O Código de Defesa do Consumidor protege todas as pessoas

que  têm  esse  contrato  com  a  Cemig  e  pagam  a  sua  conta  de  energia  elétrica.

Portanto é fundamental que as razões apresentadas pela Cemig sejam conhecidas

por esta Casa, a fim de que, ouvindo também as famílias, verifiquemos se houve

crime de responsabilidade.

Já apresentei alguns requerimentos nesse sentido e protocolei no Ministério Público

uma  representação  para  apurar  a  falta  de  qualidade  na  rede  da  Cemig.  Nessa
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representação, relatei o acontecimento em Bandeira do Sul.

Aprovamos, ainda, na Aneel, na reunião que tratou do reajuste tarifário deste ano -

estávamos lá,  lutando para evitar  um aumento -,  um pedido de investigação pela

Agência  da  qualidade do serviço  da  Cemig.  Há um  índice  para medir  o  grau  de

satisfação  dos  consumidores  das  concessionárias  de  energia  elétrica.  Na  própria

visão dos consumidores, a Cemig foi considerada a pior concessionária de energia

elétrica da Região Sudeste. Ela utiliza faz propaganda dizendo ser a melhor energia

do  Brasil.  Ora,  se  é  a  melhor  energia  do  Brasil,  por  que tantos  apagões,  tantas

interrupções,  que  provocam  prejuízos  imensos,  com  a  perda  de  aparelhos  e

mortandade de animais no campo? Enfim, a quantidade de apagões no Estado de

Minas está superando a média nacional. Isso não faz jus ao “slogan” da Cemig: “A

melhor energia do Brasil”. Além de ser a energia mais cara do Brasil, não é, nem de

longe, a melhor do Brasil.

Apresentamos essas questões na representação que fizemos ao Ministério Público,

bem como o caso de Bandeira do Sul, solicitando providências do Judiciário para que

possamos realmente trazer à tona essa discussão e para que o Estado possa cuidar

de um dever que é seu: oferecer serviço de qualidade à população, ainda mais por

tratar-se de  serviço essencial,  previsto  na  Constituição Federal.  Telefonia,  água e

energia  elétrica  são serviços essenciais,  por  isso  têm de ter  modicidade tarifária,

tarifas mais baratas, e ser da melhor qualidade.

Solicito, assim, o apoio dos Srs. Deputados, em vista da importância desse pedido

de informações da Comissão do Trabalho. Esperamos que haja punição, pois o que

houve  em Bandeira  do  Sul  é  crime  de responsabilidade.  Não  queremos  levantar

culpados aqui. O Estado e todos nós devemos satisfação a todas aquelas famílias,

que, infelizmente, sofreram com a tragédia de Bandeira do Sul. É o que pedimos, Sr.

Presidente: apoio ao requerimento. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Presidente Deputado Dalmo Ribeiro Silva, esta Oposição

na Assembleia Legislativa é um verdadeiro espanto. A cada dia esta Oposição fica

menor, vai ficando pequenininha, pequenininha e, hoje, conseguiu obstruir um pedido
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da própria Oposição. Não consigo entender. Parece aquele time doido que chuta para

tudo quanto é lado. Nem sabem para onde estão chutando.

É  interessante  porque  falam  das  empresas  públicas  Cemig  e  Copasa,  mas  de

manhã batem na Cemig e na Copasa e amarram para bater à tarde. Seguem um

pouco o atual mestre deles. Hoje têm um mestre, Dr. Walfrido dos Mares Guia, o

pensador  da  privatização  da  Cemig,  que  os  orienta.  Parece  que  querem  a

privatização da Cemig e da Copasa. Falam mal o tempo todo e conseguem se eleger

falando mal de uma empresa que pertence ao povo de Minas Gerais. Quem é que

perde com o que ouvimos aqui? Perde o povo de Minas Gerais.

Vejo aqui os Deputados da base do governo defendê-lo com toda confiança. No

entanto, vemos também esta Oposição. Hoje, foi muito interessante, pois falam de A a

Z e não se  esquecem do mais querido  e do mais  eficiente.  Falaram que o mais

querido  Aécio  Neves  teria  colocado  Conselheiros,  Senadores  de  outra  região.

Deputado Dalmo Ribeiro e queridos Deputados e Deputadas, vi  a  notícia sobre a

posição do Presidente Gabrielli, da Petrobras, que não aceita conversa. Palocci ficará

no  Conselho  de  Administração  da  Petrobras.  Administração  recebendo  críticas,  e

continuam  com  essa  decisão.  Nem  Ibirité  nem  Betim  podem  receber  nada  da

Petrobras. A única que gritou que é preciso fazer justiça foi a Deputada Maria Tereza

Lara, que cobrou investimentos em Betim.

A Oposição, que vai ficando pequenininha, se cala. Hoje, quando nosso Deputado

Antônio Júlio, por quem tenho muito respeito, falava sobre isso, lembrava meu Prof.

Rui  Edmar  Ribas,  da  universidade,  a  me  dizer:  “Alguém  do  trabalho  deve  estar

acompanhado de documentos”. E está noticiado aqui, quinta-feira, 17/5/2001: “Nosso

Presidente, Deputado Antônio Júlio, arquivou oito pedidos de CPIs que investigariam

as irregularidades,  os  desvios  de recursos  no Ipsemg”.  Hoje vimos uma festa  do

Ipsemg. Mas nosso querido Deputado Antônio Júlio arquivou oito pedidos de CPIs.

Radares, Ipsemg, e agora isso; estou perdendo a folha do ministério dos aloprados,

pois são especialistas em desconstruir a imagem das pessoas. Querem desconstruir

a  imagem  da  Cemig.  Querem  desconstruir  a  imagem  da  Copasa.  Querem

desconstruir a imagem do mais querido.

Não falam nada sobre o Palocci, mas está aqui o que o nosso Deputado Antônio
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Júlio  disse:  que  o  nosso  mais  querido  Senador  Aécio  Neves  teria  nomeado  um

Desembargador para o Tribunal de Justiça, o segundo colocado de uma lista feita

pelo  Ministério  Público,  pelo  próprio  Tribunal  de  Justiça,  preterindo  o  primeiro

colocado. Não é verdade. Ao contrário do que foi informado pelo Deputado Antônio

Júlio em seu “blog” ou no seu “site”,  o Desembargador Hélcio Andrade Filho foi o

primeiro  colocado  na  lista  sêxtupla  do  Ministério  Público  e  também  o  primeiro

colocado na lista tríplice apresentada pelo Tribunal de Justiça: ele teve 23 votos. Não

é verdade o que foi dito. O Desembargador foi o mais votado em ambas as listas. Só

então,  seguindo  a  indicação  do  Ministério  Público  e  do  Tribunal  de  Justiça,  foi

nomeado pelo Governador para o Tribunal de Alçada. O Deputado Antônio Júlio diz

que Hélcio Andrade Filho foi nomeado Desembargador do Tribunal  de Justiça por

Aécio Neves. Não foi,  Deputado Antônio Júlio.  Com a unificação dos Tribunais de

Alçada e de Justiça, luta do nosso Deputado Durval Ângelo, o que ocorreu, enfim, em

todos  os  Estados  brasileiros,  os  membros  dos  Tribunais  de  Alçada  foram

transformados em Desembargadores dos Tribunais de Justiça.

Por quê? É isso que tem de ser explicado. Por que as obras de competência do

governo federal... Por isso guardei aqui a matéria “Ministério de Aloprados”, que é

onde fazem os dossiês contra os tucanos. E se tiver um nariz mais ou menos como o

meu  assim...  Há  umas  feras,  como  Expedito  Veloso,  Carlos  Abicalil,  Hamílton

Lacerda, Jorge Lorenzetti, Gedimar Passos, Osvaldo Bargas, Freud Godoy - aliás, só

Freud explica -, Ricardo Berzoini. É importante dizer: quem disse que foi a serpentina

não foi  o  Djalma,  nenhum dos Deputados nem ninguém, mas Nélson Hubner,  da

Aneel, que também é do time da Oposição.

Ele é de Lajinha. Cada dia essa Oposição fica mais pequenininha tentando destruir

a imagem da Cemig, que está não só em Minas Gerais, mas também no Brasil. Por

isso os Conselheiros são de outras regiões. O Palocci não é Conselheiro da Cemig

nem da Copasa, mas da Petrobras.

Agora é muito interessante, Deputado Durval Ângelo, darmos uma lida no jornal de

2001 para os companheiros. (- Lê:) “Costa diz que Itamar e Newton usam cargos”.

Aliás, isso era do governo do PT e do PMDB. Muito legal isso aqui. “Armando Costa

disse que a vitória do Deputado Saraiva Felipe para Presidente do PMDB de Minas
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provocará  a  ‘expulsão’  dele  e  do  grupo  que  o  apoia  do  PMDB”.  Depois  tem  a

entrevista do Gen.  Carlos  Patrício,  Secretário de Saúde: “Eu apoio as  mudanças.

Newton  Cardoso  negou  ter  usado  o  cargo  de  Vice-Governador  para  eleger  o

Deputado Saraiva Felipe”. É interessante lermos um jornal de 2001. “Em dia com a

política”: Baptista Chagas Almeida diz que o Deputado Antônio Júlio quer apagar a

memória da corrupção em Minas Gerais. Está tudo colocado aqui.

Portanto,  Sr.  Presidente,  não  entendi.  Estávamos  todos  prontos  para  votar.  Os

Deputados  estavam  me  perguntando:  “Deputado  João  Leite,  vamos  votar?”

Respondi-lhes:  “Vamos,  gente.  "Vamos  ficar  firmes”.”  Deputado  Valadares,  vamos

votar?' “Vamos”. Era interesse da Oposição. No entanto, a cada dia a Oposição vai

ficando mais pequenininha, diminuindo, mirrando e chutando contra o seu próprio gol.

Então, estávamos prontos para votar - aliás, fizemos recomposição de quórum. Todos

estavam  firmes  e  entusiasmados  para  votar  favoravelmente,  assim  como  o  ex-

Presidente,  Deputado  Doutor  Viana,  a  Deputada Luzia  Ferreira,  ex-Presidente  da

Câmara Municipal de Belo Horizonte, e os meus companheiros e companheiras. No

entanto, eles obstruíram a votação e fizeram com que o Plenário fosse esvaziado.

Não dá para entender para onde estão chutando. Gosto de entender as coisas mais

ou menos na lógica.

Fico vendo aqui essa montanha de dinheiro que apareceu em São Paulo para fazer

um dossiê contra o José Serra, porque o Mercadante tinha de ganhar nesse Estado.

Olhem aqui o monte de dinheiro. (- Exibe foto.) Nessa hora fazem o dossiê. Quem

defende  os  direitos  fundamentais  e  humanos  é  defensor  de  bandido.  Então  vale

qualquer coisa para eles vencerem. É isso que vemos.

Esta é uma reportagem grande,  que foi  publicada.  Quero mostrar  a  capa dela,

porque é o “Ministério  de  Aloprados”.  (-  Exibe  folha.)  Há pessoas que não estão

segurando mais e estão contando. Eles são especialistas em desfazer a imagem das

pessoas, desconstruí-las. Recentemente houve 94% de avaliação positiva do governo

Anastasia,  e  ainda  temos  mais  de  90%  de  aprovação  do  governo  Aécio.  Como

desconstruirão isso? É difícil demais. Eles tentam o tempo todo manchar o que as

pessoas são. Não faremos isso e reconheceremos, sim, o mérito das pessoas. No

entanto, não aceitamos golpe. Vencemos em primeiro turno e governaremos Minas
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Gerais.  Não aceitamos  isso  que  está  sendo  feito.  Queremos  votar  os  projetos  e

estamos presentes. Na verdade, íamos votar um requerimento da Oposição - e essa

Oposição, cada dia menor, obstruiu a si mesma.

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.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência gostaria de registrar e agradecer a presença de

Vereadores da Câmara Municipal de Gurinhatã.

Questões de Ordem

O Deputado Durval Ângelo - Peço licença à Mesa e aos colegas Deputados para

lembrar  aqui  dois  humoristas  e  uma licença  ainda  maior  aos  telespectadores  da

nossa TV Assembleia. Primeiro, vamos lembrar de um humorista já falecido, Sérgio

Porto,  conhecido  pelo  pseudônimo de  Stanislaw Ponte  Preta.  Todos  os  anos  ele

lançava o Festival de Besteira que Assola o País - Febeapá. Selecionava as máximas

ditas  no  Brasil,  e  seu  caderno  anual  era  muito  concorrido.  Ele  apresentava,

realmente, pérolas ditas por políticos, por artistas e também pelo povo, e mostrava

como muitas vezes as palavras eram enganosas. Se os humoristas não tivessem

cuidado, ficariam todos desempregados por esse festival de besteira que assolava o

País. O outro humorista é vivo, o José Simão, da “Folha de S.Paulo”, que diz que este

é o País da piada pronta. Creio que, no andar da carruagem nesta Casa, nós - se ele

estivesse vivo  -  talvez tornássemos  inúteis  ou  inócuas  as  máximas  de Stanislaw

Ponte Preta. Isso porque, realmente, ele veria que, nesta Assembleia Legislativa, a

piada  já  estava  pronta.  A discussão  está  muito  malfeita.  Quanto  à  discussão  da

Cemig,  a  empresa  ia  ser  privatizada,  de  forma  disfarçada,  no  governo  Eduardo

Azeredo,  por  uma  empresa  estrangeira,  com  sede  nas  ilhas  fiscais  e  com  um

patrimônio de US$20.000.000,00.  Lutamos aqui,  em dezembro, até o dia 31, para

impedir que isso fosse feito. O governo Eduardo Azeredo tinha como um dos magos

dessa privatização o  ex-Ministro  Walfrido dos  Mares Guia,  ex-Secretário,  ex-Vice-

Governador. Deputado João Leite, ele não é e nunca será nosso condutor, de jeito

nenhum. Quem governava era o Eduardo Azeredo. Fui  autor  da CPI,  no governo
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Itamar Franco, que indicou, que aprovou as irregularidades, e o Itamar vetou o acordo

de acionistas após a comissão parlamentar de inquérito. No governo Itamar, tive a

oportunidade de ser  autor  de  aproximadamente  20,  22 ou  23  CPIs,  e  todas  elas

aconteceram neste Plenário. Foi no governo de Itamar Franco, que enterramos esta

semana, a proibição de se privatizar a Cemig. É bom que fique claro. O interessante é

que, em dois anos, com ações compradas... Vou me estender um pouquinho, devido

à brilhante intervenção de V. Exa. no debate, que achei interessante. Só quero deixar

claro que essa é a questão. Acredito que a Assembleia tem discutir os assuntos. Hoje

foi derrotado um requerimento do Deputado Rogério Correia que propunha um debate

a  respeito  da  questão  do  Mineirão.  Não  podemos  temer  o  debate.  É  importante

separarmos  o  que  é  o  Poder  Legislativo  e  o  que  é  o  Poder  Executivo.  Se

continuarmos agindo dessa forma - desempregar o Stanislaw Ponte Preta não tem

jeito, porque ele já não está aqui no plano físico -, vamos desempregar o José Simão.

Essa  atitude  da  Assembleia  tem  de  mudar.  Temos  de  ter  claro  que  as  matérias

precisam ser votadas, e esta Casa precisa andar. Tenho um projeto na pauta para vir

ao Plenário. Ele dá segurança aos policiais militares, aos policiais civis, aos Agentes

Penitenciários, aos Agentes Socioeducativos e aos bombeiros que estão ameaçados

de morte. Ele garante a eles e a seus familiares a proteção do Estado, o que é de

interesse do Estado. Já houve parecer favorável. Apelo ao Deputado Delvito que dê

logo o parecer na Comissão de Constituição e Justiça. É isso que temos de votar.

Esse requerimento também precisa ser votado. Temos de deixar bem claro que se

deve criticar a Cemig, mas com aquela máxima, jogar água suja fora da bacia sem

jogar a criança. A Cemig é patrimônio de Minas Gerais e tem de ser preservada como

tal. Realizamos CPI e lutamos pela empresa. Isso é importante. Temos de fazer a

discussão  pública  na  Assembleia,  caso  contrário  não  conseguiremos  caminhar.

Ficaremos  igual  a  cachorro  correndo  ao  redor  do  próprio  rabo.  Logo  teremos

reclamações por aí. O José Simão vai achar que estamos invadindo a seara dele.

Temos de pensar como um Poder: de forma propositiva.

O Deputado Antônio  Júlio  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  estava pensando e

tentando retornar a 2001, já que o Deputado João Leite tem essa preocupação. Tenho

certeza de que, como Presidente desta Casa, não apenas acertei, devo ter errado
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muito.  Era  uma  época  em  que  a  Assembleia  de  Minas  tinha  um  papel  muito

importante no cenário até pela liberdade que tínhamos. Liberdade essa que foi tirada

pelo Governador Aécio Neves e agora pelo Prof. Anastasia. Nunca se fez tanta CPI

em Minas Gerais como na época. Posso ter arquivado algumas, não me lembro, mas

acho muito difícil. Farei esse levantamento porque já se passaram 10 anos. Pode ter

certeza, Deputado João Leite, que, se arquivei alguma, foi, talvez, um erro da nossa

parte. O Governador Itamar Franco, em qualquer manifestação de CPI, exigia, tanto

do Presidente quanto do Líder de Governo, que eles fossem os primeiros a assinarem

o pedido de CPI. Sei que a questão do Ipsemg está incomodando. Eles pegaram o

prédio  do  Ipsemg,  de  12  andares,  e  deram  para  os  amigos  do  Governador  por

R$15.000,00  ao  mês.  Sei  que  falar  isso  incomoda,  mas  estamos  defendendo  os

interesses  de  Minas  Gerais.  Estamos  atendendo  os  interesses  do  patrimônio  do

Ipsemg. Sabemos das dificuldades por que passa o Instituto. Lembro-me muito bem

delas. Fui contra uma grande mudança que fizeram no Ipsemg. Falava ao Líder de

Governo na época,  Deputado Antônio Andrade,  que eles  estavam cometendo um

erro. A questão do Ipsemg não começou agora, vem lá de trás. São sucessivos erros

da administração ao fazer mudanças sem planejar o futuro. Então, Deputado João

Leite, se eu arquivei algum pedido de CPI, se errei, é porque trabalhei muito. Só erra

quem trabalha. Assumo os meus erros, sempre os assumi. Não me lembro de alguma

facilidade que eu tenha dado ao Ipsemg. Como Presidente da Assembleia, tive vários

embates duros contra esse Júnior - acho que ele mesmo -, porque não aceitava a

forma como conduziam as questões do Instituto. Lembro-me como se fosse hoje de

que,  em  uma das  reuniões,  disse  a  ele  que  estava  manipulando  os  dados  para

enganar a Assembleia Legislativa, e não deu outra. Aprovamos o projeto e depois os

dados apresentados nele não eram reais. Acompanhamos a situação. Temos de ter a

certeza  do  que  estamos  fazendo,  e  eu  sempre  tive.  Sempre  tive  muita

responsabilidade em minhas falas e atos. Se errei, foi tentando consertar. Aliás, fui o

único  Presidente  desta  Casa  que,  com  um  governo  do  mesmo  partido,  fez  o

Governador  retirar  vários  projetos  que  estavam  em  tramitação  nesta  Assembleia,

porque eram absurdos e traziam grande prejuízo ao Estado. E o Governador Itamar

Franco jamais entendeu. Mas o que me deixa mais preocupado, Deputado Dalmo, é a
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situação da Cemig, que precisa passar por uma reavaliação. Essa situação se iniciou

na época de Eduardo Azeredo, com a privatização; de lá para cá, aconteceram várias

coisas, e vemos que hoje a Cemig não é a mesma. Depois da privatização, da venda

dos  32%,  da  CPI  realizada  nesta  Casa  e  da  retomada  do  investimento  pelo

Governador Itamar Franco para Minas Gerais, a Cemig, infelizmente para todos nós,

não é a mesma. Vê-se que ela está dando tanto azar que na Light, que hoje é da

Cemig, estourou um tanto de bueiros. Em Belo Horizonte, a Cemig já tem pouca rede

subterrânea, e o mesmo está acontecendo, por falta de manutenção. Temos de falar

dessas coisas, para que melhorem. A ideia não é a do quanto pior, melhor, não; o que

queremos é que o nosso governo seja bom. Podemos até questionar o Governador,

mas o governo, o Estado, não. Se nosso Estado está com um problema, está. Talvez

o que tenha incomodado em minha fala anterior, Presidente, foi que afirmei, como

disse à imprensa, que acho que o Governador Anastasia pode não estar sabendo das

greves que estão acontecendo. Digo isso porque já enfrentei o mesmo problema na

época do Itamar e tive de ameaçar fazer uma manifestação às portas do Palácio para

que  o  Governador  tomasse  pé  de  uma situação  que estava  quase  quebrando a

avicultura  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Como  a  informação  não  chegava  a  seu

conhecimento, tive de ameaçar. Então, acho que o Governador Anastasia precisa ser

mais bem informado sobre as greves. Ele até não tem de resolver a situação, mas ao

menos deve conversar - que faça uma comissão, discuta e veja como fazer com que

esse pessoal pare com as greves, que não são boas nem para o governo, nem para o

Governador,  nem  para  o  povo  de  Minas,  nem  para  a  Assembleia,  nem  para  o

funcionalismo. Eles sabem disso; o que é preciso é haver diálogo. Ouvimos aqui a

informação  apresentada  pelo  Deputado  Rogério  Correia  de  que  um  funcionário

subalterno, falando em nome do governo, disse que o governo não negocia, mas não

acredito que o Governador tenha mandado essa mensagem. Não acredito.  Como

Oposição, isso seria até bom, para levantarmos a bola, mas não acredito que isso

tenha partido dele, pelo que dele conhecemos - uma pessoa que já participou de

vários movimentos de greve e está há oito anos no governo. Talvez o João esteja

querendo levantar uma bola que eu não levantei. Mas assumo tudo o que fiz nesta

Casa: assumo tudo o que fiz de bom e, da mesma forma, o que fiz de errado, se tiver
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feito alguma coisa de errado.

O  Deputado  Duarte  Bechir  -  Na  primeira  parte  da  minha  questão  de  ordem,

Presidente,  vou  discorrer  sobre  os  assuntos  tratados  pelo  Deputado  que  me

antecedeu, especialmente o último assunto que ele trouxe para o nosso debate: a

greve da educação. Na minha opinião, tentaram utilizar o expediente de colar a greve

da educação na greve da Polícia Militar, mesmo sabendo que a decisão do Supremo

ainda não havia sido publicada. V. Exa., que é jurista e tem conhecimento da área do

direito, em qualquer circunstância em que for consultado, responderá: os efeitos da

decisão do Supremo só podem prevalecer após a publicação do feito. Mas, como

aconteceu o movimento da polícia, pensaram em ir junto. Ou melhor, foram induzidos

a pensar “é nesse bonde ou nesse barco que eu vou” e a fazer a greve no mesmo

momento.  Aliás,  a  greve  -  digo  agora  aos  senhores;  diria  aos  professores,  se

estivessem nas galerias,  e digo  a todo o Estado -  foi  iniciada de forma errônea,

equivocada, e se transformou em um movimento político-partidário.  Sr. Presidente,

quinta-feira,  discutíamos na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,

mas  não  pudemos  discorrer  sobre  a  dívida  do  Estado  com  a  União  para  que

pudéssemos ter um parâmetro para encaminhar ao governo, por causa do movimento

insuflado da Casa, que gritava a todo instante o nome do bloco da Oposição e de

alguns parlamentares que pertencem a ele e que querem sozinhos se mostrar os

donos  da  greve.  Não  estou  dizendo  da  Oposição.  Na  verdade,  as  pessoas  e  a

Oposição sabem de quem estou falando, pois, de forma irresponsável, não se pode

jogar na rua funcionários e prometer apoiá-los no momento errado. O Governador

Anastasia mandou um recado - prestem bem a atenção - de que nos reuníssimos

todos na mesma mesa para uma conversa, desde que não se iniciasse a greve no

momento equivocado. Tanto é que, no interior, muitas escolas e muitas cidades não

estão participando do movimento, porque sabem que não está na hora. Em segundo

lugar, a questão do Ipsemg não precisa mais ser falada, Sr. Presidente. Chega de

usar subterfúgios, politicamente, para se colocar perante à população como o bom e

o  governo  como  ruim.  Sr.  Presidente,  a  licitação  foi  pública.  Dela  participaram

diversas empresas que quiseram e, no final, venceu a melhor proposta que pagará

um aluguel mensal, e não me importa se é pequeno ou não. No entanto, a Oposição
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esconde e não fala que o valor do investimento é muito superior.  Quanto gastará,

meu caro Presidente Dalmo Ribeiro Silva, para refazer e colocar aquele prédio em

condições para se ter ali um hotel cinco estrelas? O que será preciso ser feito? Qual

será  o  investimento?  Gostaria  de  fazer  uma  pergunta  para  a  Oposição:  após  o

período de contrato, para quem fica o investimento? Ficará para a Oposição? Ficará

para  o governo  do  Estado?  Para  quem ficarão os  investimentos? Claro que  eles

serão somados ao patrimônio do Estado, mas isso não se fala. Como já disse,  a

concorrência foi pública e participou dela quem quis. Porém, isso não falam, porque o

que querem na verdade é passar para a opinião pública uma ideia distorcida. Se não

for  isso,  querem  passar  uma inverdade;  senão uma inverdade,  é  um  ato  político

irresponsável, de quem está querendo tão somente levar benefício político em troca

de destruir a imagem de alguém. Sr. Presidente, peço a V. Exa. que note bem as falas

nesta Casa, e que a opinião pública, o eleitor, olhe aqueles que vêm aqui para trazer

somatórios. Saibam que trazer somatórios, reunir esforços, é o nosso dever nesta

Casa, e contribuir  para o engrandecimento de Minas é a nossa obrigação. Agora,

querer destruir o que está pronto e atrapalhar aquilo que está indo, é jogar contra o

patrimônio. O Governador é do PSDB, e sou do PMN, mas temos uma coisa em

comum e, talvez, a maior delas, que é o amor e a obrigação de trabalhar por Minas

Gerais.  É importante salientar  que somos de partidos opostos, pertenço ao Bloco

Parlamentar  Social,  mas eu e muitos  outros  Deputados e  o Governador  temos o

compromisso de fazer uma Minas Gerais cada vez melhor. Mas como V. Exa. tem

notado, nesta Casa não se tem visto isso em algumas poucas pessoas, por isso não

quero aqui reunir  todos da Oposição no mesmo patamar. Diante da ausência dos

Deputados, peço a V. Exa. O encerramento, de plano, desta reunião, pois não temos

mais quórum para continuar. Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Pela ordem, Sr. Presidente. Peço recomposição de

quórum porque eles falaram pelo mesmo motivo e depois pedem o encerramento da

reunião,  para  não  permitir  que  outros  falem;  então  parece  que  prevalece  na

Assembleia Legislativa um espírito de censura.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda

à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.
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O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)

O  Sr.  Presidente  -  Responderam  à  chamada  15  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 6, às

9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária

também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia

anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 27/2011

Comissão especial

Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  53/2011,  publicada  em  14/5/2011,  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.

Antônio Carlos Tardeli para o cargo de Diretor-Geral do Departamento Estadual de

Telecomunicações de Minas Gerais — Detel-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.

Pelo  “curriculum  vitae”  apresentado  pelo  candidato,  constata-se  sua  vasta

experiência em órgãos e entidades da administrações públicas federal  e estadual,

incluída breve passagem por instituição do setor privado, ao longo de 32 anos de

experiência  profissional,  sempre  na  área  de  sua  competência  técnica  —

telecomunicações. Tal constatação comprova sua capacidade e conhecimento para

desempenhar  com  eficiência  as  elevadas  competências  atribuídas  ao  cargo  de

Diretor-Geral  do  Detel-MG.  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.
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Além  de  responder  clara  e  objetivamente  às  perguntas  de  caráter  técnico-

administrativo, arguido sobre sua situação pessoal, em face do Decreto nº 45.604, de

2011, que estabelece as hipóteses de impedimento para nomeação, designação ou

contratação, em comissão, de funções, cargos e empregos na administração pública

direta e indireta do Poder Executivo, o indicado afirmou sua probidade e aptidão para

ocupar o cargo.

Conclusão

Diante  do  exposto,  opinamos  favoravelmente  à  indicação do Sr.  Antônio  Carlos

Tardeli  para  o  cargo  de  Diretor-Geral  do  Departamento  Estadual  de

Telecomunicações — Detel-MG.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2011.

Anselmo  José  Domingos,  Presidente  e  relator  -  Carlos  Henrique  -  Rômulo

Veneroso.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 517/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Casa  de  Recuperação  Resgate,  com  sede  no

Município de Patos de Minas.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  3/3/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 517/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a Casa

de Recuperação Resgate, com sede no Município de Patos de Minas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
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comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se  que  o  estatuto  constitutivo  da  instituição  (ver  alteração  de  5/4/2011)

determina,  no parágrafo único do art.  23,  que as atividades dos seus diretores e

conselheiros não são remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de benefícios

ou  vantagens;  e,  no  art.  28,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado à Comunidade Cristã Resgate de Patos de Minas.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 517/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente – Cássio Soares, relator – Delvito Alves – Luiz Henrique

– André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 630/2011

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 4.796/2010, tem por objetivo declarar de

utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro da Chácara – AMBC –, com

sede no Município de Luminárias.

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  630/2011 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública a

Associação dos Moradores do Bairro da Chácara – AMBC –, com sede no Município

de Luminárias.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, 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 (ver alteração de 2/5/201), o art.

45 dispõe que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado

a pessoa jurídica congênere, preferencialmente, que tenha o mesmo objeto social; e

o art. 53 veda a remuneração de seus dirigentes.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 630/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  –  Cássio  Soares,  relator  –  André  Quintão  –  Luiz

Henrique – Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 970/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  o  projeto  de  lei  em epígrafe,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.870/2010, tem por objetivo dar

denominação à Rodovia LMG-738, que liga a sede do Município de Coromandel ao

Distrito de Santa Rosa dos Dourados.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/4/2011 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.

Na reunião de 3/5/2011, o relator solicitou fosse a proposição baixada em diligência

à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais para que enviasse
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informações sobre o trecho a ser denominado.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 970/2011 tem por escopo dar a denominação de José Salvador

Calixto à Rodovia LMG-738, que liga a sede do Município de Coromandel ao Distrito

de Santa Rosa dos Dourados.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  enumeradas  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

disciplinamento jurídico por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa,  foi  editada a Lei  n° 13. 408,  de 1999,  que,  além de

atribuir  ao Legislativo  a competência de dispor  sobre a matéria,  determina que a

escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado relevantes serviços

à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras

referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Ademais,  a  Constituição mineira  não inseriu  o  assunto  no  domínio  da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do

projeto por membro deste Parlamento.

Cabe ressaltar que, em resposta à diligência solicitada, a Secretaria de Estado de

Casa Civil e de Relações Institucionais enviou o Ofício nº 227/2011, informando que o

segmento não possui denominação oficial.
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Diante dessas considerações, apresentamos a Emenda nº 1,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° 970/2011 com a Emenda nº 1, ap resentada a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica denominada Rodovia José Salvador Calixto a Rodovia LMG-738, que

liga  o  entroncamento  da  MG-188  ao  Distrito  de  Santa  Rosa  dos  Dourados,  no

Município de Coromandel.”.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente - Luiz Henrique, relator - André Quintão - Cássio Soares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 972/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.704/2010,  tem  por  objetivo  declarar  de

utilidade pública a Associação Comunitária Alcance de Lavras – Acal –, com sede no

Município de Lavras.

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 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  972/2011 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública a

Associação  Comunitária  Alcance  de  Lavras  –  Acal  –,  com sede no  Município  de

Lavras.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
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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 parágrafo único do art.  10

veda a remuneração de seus  dirigentes  e o  art.  33  dispõe que,  no  caso de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 972/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  –  Cássio  Soares,  relator  –  Luiz  Henrique  –  André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.149/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Deiró Marra, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.788/2009,  tem  por  objetivo  dar  a

denominação de Rui Narciso da Silva à Rodovia LMG-805.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/4/2011 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.

Na reunião de 10/5/2011,  esta relatoria solicitou fosse a proposição baixada em

diligência à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais para que

enviasse informações sobre o trecho a ser denominado.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.149/2011 tem por escopo dar a denominação de Rui Narciso
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da Silva à Rodovia LMG-805, que liga a BR-464 à BR-262.

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.

No uso dessa prerrogativa,  foi  editada a Lei  n° 13. 408,  de 1999,  que,  além de

atribuir  ao Legislativo  a competência de dispor  sobre a matéria,  determina que a

escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado relevantes serviços

à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras

referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Ademais,  a  Constituição mineira  não inseriu  o  assunto  no  domínio  da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do

projeto por membro deste Parlamento.

Cabe ressaltar que, em resposta à diligência solicitada, a Secretaria de Estado de

Casa Civil e de Relações Institucionais enviou o Ofício nº 226/2011, informando que o

segmento não possui denominação oficial.

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° 1.149/2011 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.
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EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica denominada Rodovia Rui Narciso da Silva a Rodovia LMG-805, que

liga o entroncamento da BR-262, no Município de Uberaba, ao entroncamento da BR-

464, no Município de Conquista.”.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente – Delvito Alves, relator – Cássio Soares – André Quintão

– Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.316/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a associação Juventude Esportiva Nova Era – Jene –,

com sede no Município de Boa Esperança.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada.  Cabe  agora  a  esta  Comissão  deliberar  conclusivamente  sobre  a

matéria, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.316/2011 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

associação Juventude Esportiva Nova Era – Jene –, com sede no Município de Boa

Esperança,  entidade  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter  esportivo,

cultural, social e educacional.

A  Jene  tem  como  finalidade  precípua  democratizar  o  acesso  ao  desporto  no

Município  de  Boa  Esperança.  Para  tanto,  promove  a  educação  física;  realiza

atividades de caráter esportivo, cultural,  social,  educacional e cívico; e promove a

inclusão  social,  por  meio  de  práticas  esportivas.  Além  disso,  ministra  cursos  de

informática e de artesanato; atua na defesa e na conservação do meio ambiente;

incentiva o desenvolvimento sustentável; preserva o patrimônio histórico e artístico; e

executa serviços de comunicação social.

Pela  relevância  dos  trabalhos  desenvolvidos  pela  instituição,  consideramos
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meritória  a  intenção  de  se  conceder  a  ela  a  pretendida  declaração  de  utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.316/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2011.

Marques Abreu, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.342/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  5.093/2010,  tem por  objetivo

declarar de utilidade pública a Associação do Centro de Reabilitação Neurológica e

Equoterapia Amorequo, com sede no Município de São Sebastião do Paraíso.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  29/4/2011  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 1.342/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação do Centro de Reabilitação Neurológica e Equoterapia  Amorequo,  com

sede no Município de São Sebastião do Paraíso.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  os  arts.  31  e  32  vedam  a
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remuneração de seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 36 dispõe que, no

caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade de fins

idênticos ou semelhantes.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.342/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  –  Cássio  Soares,  relator  -  Luiz  Henrique  –  André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.474/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Tiago  Ulisses,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

finalidade declarar de utilidade pública o Clube Vetebrás – Veteranos de Brasópolis

F.C., com sede nesse Município.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar sobre a matéria,

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe  agora  a  este  órgão  colegiado  deliberar  conclusivamente  sobre  a  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.474/2011 tem por escopo declarar de utilidade pública o Clube

Vetebrás – Veteranos de Brasópolis  F.C.,  com sede nesse Município, fundado em

1990 como entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como objetivo

desenvolver trabalhos com crianças, prioritariamente carentes, jovens e idosos.

Na  consecução  de  seu  propósito,  a  instituição  realiza  atividades  desportivas,

especialmente as relacionadas ao futebol amador.

Dessa forma, incentiva as pessoas, por meio do esporte, 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
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.474/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, de de 2011.

Fabiano Tolentino, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.507/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Núcleo de Atividades Físicas da 3ª Idade – NAF –, com

sede no Município de Três Corações.

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 1.507/2011 pretende declarar de utilidade pública o Núcleo de

Atividades Físicas da 3ª Idade – NAF –, com sede no Município de Três Corações,

entidade filantrópica fundada em 1997.

A instituição tem como finalidade promover a melhoria da qualidade de vida das

pessoas da terceira idade, por meio de atividades que favoreçam o aprimoramento

físico, mental, emocional, social e cultural, numa perspectiva holística e solidária.

Com o aumento da possibilidade de estender o tempo de vida, o contingente de

pessoas idosas tem se tornado numeroso e vem crescendo a cada dia. É importante

reconhecer  que  esse  segmento,  como  todos,  tem  necessidade  e  desejo  de

desempenhar uma função social útil. Nesse contexto, uma instituição que se dedica a

acolher e promover a terceira idade presta relevante serviço à sociedade.

Isso posto, consideramos meritória a iniciativa de outorgar ao Núcleo de Atividades

Físicas da 3ª Idade o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.507/2011, em turno
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único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.512/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Cana Verde –

Aprucave –, com sede nesse Município.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada.  Cabe  agora  a  esta  Comissão  deliberar  conclusivamente  sobre  a

matéria, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.512/2011 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação dos Produtores Rurais de Cana Verde – Aprucave –, com sede nesse

Município,  entidade de direito  privado,  sem fins  lucrativos,  que tem por  finalidade

precípua o fomento técnico e econômico das explorações agropecuárias, visando ao

bem-estar da comunidade.

Para a consecução desse propósito, estimula o espírito associativo entre os que

exercem  atividades  agropecuárias;  articula  a  classe  produtora,  incentivando  o

progresso e o aprimoramento da agropecuária; conscientiza os produtores acerca das

questões  ambientais;  e  cria  serviços  de  comercialização  dos  produtos  e  de

assistência aos associados.

Pela relevância do trabalho desenvolvido pela Aprucave, consideramos meritória a

intenção de se conceder à entidade a pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.512/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2011.

Rômulo Viegas, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.517/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  Deputado Gustavo Corrêa,  o  projeto  de  lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar  de utilidade pública a entidade denominada Lar Mamãe Dolores,

com sede no Município de Capelinha.

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 1.517/2011 pretende declarar de utilidade pública a entidade

denominada  Lar  Mamãe  Dolores,  com  sede  no  Município  de  Capelinha,  pessoa

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

atendimento integral a crianças e adolescentes do sexo feminino, com idade máxima

de 18 anos, que se encontram em situação de vulnerabilidade.

Na consecução de seu propósito,  a  instituição presta  assistência  nas  áreas  de

saúde, de educação e de nutrição, às crianças e aos adolescentes atendidos; busca

cursos  profissionalizantes  que  capacitem  os  adolescentes  para  o  mercado  de

trabalho;  incentiva  a  integração  das  crianças  e  adolescentes  atendidos  com  a

comunidade por meio de eventos sociais, esportivos e de lazer.

Diante do relevante trabalho realizado pelo Lar  Mamãe Dolores, em defesa dos

direitos das crianças e adolescentes de Capelinha, consideramos meritória a iniciativa

de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.517/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Tadeu Martins leite, relator.



510
____________________________________________________________________________

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.523/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Centro de Libertação de Vidas – Celivi –, com sede no

Município de Juatuba.

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 a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.523/2011 pretende declarar de utilidade pública o Centro de

Libertação de Vidas – Celivi –, com sede no Município de Juatuba, entidade de direito

privado, sem fins lucrativos, com objetivos terapêuticos e socioculturais.

Com  o  propósito  de  promover  a  recuperação  de  pessoas  com  dependência

química,  a  entidade  desenvolve  ações  voltadas  a  esse  grupo,  com  o  intuito  de

promover o bem-estar social, e incentiva projetos nas áreas de educação, cultura,

saúde, assistência social, artes, lazer, recreação e desportos.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pelo Celivi, consideramos meritório

que lhe seja outorgado o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.523/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Doutor Wilson Batista, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.525/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário do Bairro Santa Cruz, com sede

no Município de Caxambu.
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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

apresentada. Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a

proposição, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.525/2011 pretende declarar de utilidade pública o Conselho

Comunitário do Bairro Santa Cruz, com sede no Município de Caxambu, entidade de

direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  escopo  defender  os  direitos  e

interesses dos moradores da comunidade do referido bairro.

Com esse propósito, a instituição promove vínculos de solidariedade e cooperação

entre seus associados; realiza estudos sobre a situação social, econômica e cultural

da  comunidade  em  busca  de  solução  para  seus  problemas;  incentiva  o

desenvolvimento local.

Considerando que o trabalho realizado pelo Conselho Comunitário do Bairro Santa

Cruz é relevante para a promoção da cidadania, especialmente das pessoas menos

favorecidas, é meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.525/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.538/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunidade Nova Criatura, com sede no

Município de Uberlândia.

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 a proposição, conforme preceitua o

art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.538/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunidade Nova Criatura, com sede no Município de Uberlândia, entidade de direito

privado, sem fins lucrativos, que tem por 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 entidade realiza programas de acolhimento, orientação e

tratamento dos usuários de drogas e álcool, desempenhando importante trabalho de

recuperação dessas pessoas, com inegáveis benefícios para a sociedade.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pela Associação Comunidade Nova

Criatura, consideramos meritório que lhe seja outorgado o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.538/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2011.

Hely Tarqüínio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.564/2011

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  entidade  denominada  Núcleo  Assistencial  Espírita

Glaucus – Naeg –, com sede no Município de Betim.

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 a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  1.564/2011 tem por  escopo declarar  de  utilidade pública  a

entidade denominada Núcleo Assistencial Espírita Glaucus – Naeg –, com sede no

Município de Betim, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que desempenha

importante trabalho na área social.
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Com o propósito de promover o bem-estar na comunidade em que atua, a entidade

realiza ações de assistência social, de proteção à família, à maternidade, à infância, à

juventude e à terceira idade; combate a fome e a pobreza, por meio de campanhas

de distribuição de alimentos e agasalhos e integração com órgãos e entidades em

programas de geração de emprego e renda; integra seus beneficiários ao mercado de

trabalho; protege o meio ambiente, realizando campanhas educativas e executando

projetos de recuperação ambiental;  e desempenha atividades de implementação e

gerenciamento de infraestruturas comunitárias de saúde.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pela Naeg, consideramos meritório

que lhe seja outorgado o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.564/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.567/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário do Bairro Alto Santa Rita, com

sede no Município de Caxambu.

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 a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  1.567/2011 tem por  escopo declarar  de  utilidade pública  o

Conselho Comunitário do Bairro Alto Santa Rita, com sede no Município de Caxambu,

entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por finalidade promover o

desenvolvimento da comunidade.

Com  esse  propósito,  busca  integrar  e  dinamizar  as  ações  da  comunidade,



514
____________________________________________________________________________

transformando-a em agente de seu próprio desenvolvimento, em colaboração com o

poder público; defende os direitos humanos; promove os vínculos de solidariedade e

cooperação entre  os  membros da comunidade;  representa  a comunidade perante

órgãos públicos e privados, buscando as respostas para as demandas e carências;

colabora com o poder público na realização de levantamentos das situações social,

econômica e cultural da comunidade; realiza o cadastro das famílias residentes em

sua área de atuação;  conscientiza a comunidade acerca de suas potencialidades;

executa tarefas de interesse público, isolada ou em parceria com o poder público.

Dessa  forma,  tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  realizado  pelo  Conselho,

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.567/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.579/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Pompílio Canavez, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Abrigo Tiradentes, com sede nesse Município.

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 a proposição, conforme preceitua o

art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  1.579/2011 tem por  escopo declarar  de  utilidade pública  o

Abrigo Tiradentes, com sede nesse Município, entidade privada, sem fins lucrativos,

que tem por finalidade a prática da caridade.

Com  esse  propósito,  acolhe  e  ampara  idosos  ou  pessoas  necessitadas,

proporcionando-lhes  assistência  material  e  moral.  Dentro  de  suas  possibilidades,

busca ainda praticar o bem por todos os meios ao seu alcance.
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Tendo em vista o relevante trabalho realizado pelo Abrigo Tiradentes, consideramos

justo que lhe seja outorgado o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.579/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.589/2011

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria  do Deputado Celinho do Sinttrocel,  o  projeto  de lei  em tela tem por

escopo  instituir  no  calendário  oficial  de  datas  e  eventos  do  Estado  o  Dia  do

Trabalhador Rodoviário.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que concluiu  por  sua juridicidade,  constitucionalidade  e legalidade com a

Emenda nº 1, que apresentou. Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber

parecer quanto ao mérito, nos termos do disposto no art. 102, XII, combinado com o

art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise tem por objetivo instituir, no calendário oficial de datas e

eventos do Estado, o Dia do Trabalhador Rodoviário, a ser comemorado anualmente

em 25 de julho.

Embora  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  tenha  considerado  o  projeto

desprovido de vício de natureza jurídica, entendeu conveniente apresentar a Emenda

nº  1  com  os  objetivos  de  adequar  o  nome  da  categoria  profissional  a  ser

homenageada  e  de  suprimir  o  comando  que  determina  a  inserção  da  data

comemorativa no calendário oficial  de datas e eventos do Estado,  visto que esse

calendário simplesmente é inexistente. De fato, cada secretaria de Estado estabelece

as datas relacionadas com o seu campo de atuação e, se for o caso, as atividades

específicas que desenvolverá para comemorá-las.

No  que  concerne  ao  exame de  mérito,  objeto  de  apreciação  desta  Comissão,
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salientamos que as datas comemorativas são fundamentais  na concepção de um

calendário  promocional,  pois,  ao  se  destacar  um  dia  ou  semana  pertinente  a

determinado  tema,  cria-se  a  oportunidade  de  integração  dos  segmentos  a  ele

relacionados  e  incentiva-se  sua  valorização.  Há  várias  datas  comemoradas

internacional  e  nacionalmente,  em  que  tradicionalmente  são  realizados  eventos

comemorativos e educativos.

A pretensão de se consagrar uma data para homenagear a classe do trabalhador

em transporte rodoviário, designação referida corretamente na Emenda nº 1, revela-

se oportuna, levando-se em conta que em nosso Estado essa categoria, composta

por mais de 300 mil profissionais, desempenha, muitas vezes com o sacrifício pessoal

e transpondo uma série de obstáculos de natureza diversa, a nobre tarefa de efetuar

o  transporte  por  rodovias,  estradas,  ruas  e  outras  vias  pavimentadas  ou  não  de

materiais, pessoas ou animais. A importância desses profissionais para a economia

do Estado e do País se avulta ao lembrarmos que, desde o início da República, os

governos  sempre  priorizaram o  transporte  rodoviário  em detrimento  do  transporte

ferroviário e fluvial, constituindo-se, hoje, o principal sistema de transporte no Estado.

Conclusão

Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.589/2011 com

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

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Celinho  do  Sinttrocel,  Presidente  –  Anselmo José Domingos,  relator  –  Gustavo

Valadares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.614/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Neider  Moreira,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Cuidar Bem – ACB –, 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 com a Emenda nº

1, que apresentou.
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Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.614/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Cuidar  Bem –  ACB –,  com  sede  no Município  de  Contagem,  entidade de direito

privado, sem fins lucrativos, que tem como finalidades prestar assistência social a

famílias carentes e apoiar obras sociais voltadas à preservação do meio ambiente e à

melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

Na  consecução  de  seus  propósitos,  a  instituição  promove  assistência  social  e

jurídica; estudos e pesquisas que incentivem a cultura; desenvolvimento de projetos

que visem ao bem-estar social, especialmente de crianças, adolescentes e idosos;

atividades  educacionais  e  eventos  como  conferência,  seminários,  palestras  e

exposições; ações educativas voltadas à preservação do meio ambiente; incentivo à

pratica desportiva, ao lazer e à cultura.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade adequar o nome da entidade ao determinado pelo art. 1º

de seu estatuto.

Considerando o relevante trabalho desenvolvido pela Associação Cuidar Bem, em

prol da consolidação da cidadania, é meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.614/2011, em turno

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

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.628/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  Deputado Rogério  Correia,  o  projeto  de  lei  em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Idosos  de  Conselheiro

Lafaiete, com sede nesse Município.
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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 a proposição, conforme preceitua o

art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  1.628/2011 tem por  escopo declarar  de  utilidade pública  a

Associação dos Idosos de Conselheiro Lafaiete, com sede nesse Município, entidade

privada, sem fins lucrativos, que desempenha importante trabalho na área social.

Com efeito,  a entidade reúne pessoas idosas,  unindo-as por  laços de amizade,

companheirismo, fraternidade e compreensão mútua; colabora com organizações que

se  dedicam  à  paz  universal  e  à  harmonia  social;  apoia  instituições  filantrópicas;

auxilia pessoas carentes da comunidade; colabora com obras de assistência social;

proporciona conhecimento técnico, humano e cultural aos seus membros.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pela entidade, consideramos justo

que lhe seja outorgado o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.628/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.652/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria da Deputada Luzia Ferreira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  entidade  denominada  Ser  em  Si  –  Sexualidade,

Energia e Referência em Si, 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.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.652/2011 pretende declarar de utilidade pública a entidade

denominada Ser em Si  – Sexualidade, Energia e Referência em Si,  com sede no

Município de Belo Horizonte, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem

como finalidade orientar as pessoas, por meio de ações sociais, sobre a importância

da energia material humana no autoconhecimento físico e psicológico para uma vida

mais saudável.

Com  esse  propósito,  a  entidade  busca  conscientizar  os  indivíduos  de  que  os

hábitos produzidos pela sociedade patriarcal são os meios de manutenção de sua

estrutura  e  de  que  é  necessário  criar  uma  nova  forma  de  viver;  propiciar  o

aprendizado  e  a  recuperação  da  sabedoria  popular;  construir  um  novo  modelo

terapêutico que instrumentalize a pessoa para a busca de sua felicidade.

Pelas  razões  expostas,  consideramos  meritória  a  proposta  de  se  conceder  à

entidade em tela o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.652/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2011.

Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.809/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr.,  o projeto de lei  em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento e Superação –

Instituto Superar, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  21/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 1.809/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto de Desenvolvimento e Superação – Instituto Superar, com sede no Município

de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  26,  que as

atividades dos seus diretores, conselheiros e associados não serão remuneradas; e,

no  art.  33,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade qualificada nos termos da Lei Federal nº 9.790, de 1999, que

dispõe  sobre  a  qualificação  de  pessoas  jurídicas  de  direito  privado,  sem  fins

lucrativos,  como organizações da sociedade civil  de interesse público – Oscips –,

preferencialmente que tenha o mesmo objeto social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.809/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  –  André  Quintão,  relator  –  Cássio  Soares  –  Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.884/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária das Mulheres Quilombolas da

Comunidade de Malhada Grande, com sede no Município de Catuti.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.
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Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.884/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Comunitária  das  Mulheres  Quilombolas  da  Comunidade  de  Malhada

Grande, com sede no Município de Catuti.

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.  51,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere,  juridicamente  constituída,  em  plena  atividade  social  e  registrada  no

Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública; e, no art. 52, que as

atividades  dos  seus  diretores,  conselheiros  fiscais  e  associados  não  serão

remuneradas.

Embora  não  haja  óbice  à  tramitação  da  matéria,  apresentamos,  ao  final  deste

parecer, a Emenda no 1, que dá nova redação ao art. 1o do projeto, a fim de adequar

a denominação da entidade ao consubstanciado no art. 1o de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.884/2011 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  Comunitária  das

Mulheres Quilombolas da Comunidade de Malhada Grande Município de Catuti - MG,

com sede no Município de Catuti.”.
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Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  –  Luiz  Henrique,  relator  –  Cássio  Soares  –  André

Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 255/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei nº 255/2011 dispõe sobre a

prestação de serviços públicos de saneamento básico.

Em atendimento ao disposto no art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado à

proposição o  Projeto de  Lei  nº  595/2011,  do  Deputado Fred  Costa,  por  tratar  de

matéria idêntica ao projeto em exame.

Examinado  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  de  Justiça,  esta

concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou. Vem agora o projeto a esta Comissão para que

seja emitido parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art.

102, XI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Segundo a justificação apresentada pelo seu autor, o projeto de lei em comento tem

por objetivo dar efetividade à Lei nº 11.504, de 20/6/94, que dispõe sobre a Política

Estadual  de  Recursos Hídricos.  Como um dos aspectos principais  para a  correta

utilização  da  água  disponível  é  o  saneamento  básico,  a  proposição  estabelece

algumas diretrizes para a prestação desse serviço no Estado. Entre outros comandos,

determina  que  a  concessionária  do  serviço  público  de  saneamento  básico  será

obrigada a implantar,  no prazo de 5 anos, o serviço de tratamento de esgoto nas

localidades onde haja cobrança de tarifa de esgoto por período superior a 10 anos.

É importante mencionar que a proposição em pauta tem conteúdo idêntico ao do

Projeto de Lei nº 634, de 2007, arquivado definitivamente na legislatura passada.

O conceito de saneamento tem-se alterado ao longo do tempo. Assim é que sua

concepção  restritiva  como  abastecimento  de  água  e  esgotamento  sanitário  foi

deixada de lado e, atualmente, associações, organizações internacionais e normas

jurídicas em vigor definem saneamento de forma mais abrangente.
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A definição  do  conceito  contida  nos  estatutos  da  Associação  Portuguesa  para

Estudos de Saneamento Básico – Apesb – inclui, além das atividades mencionadas, a

drenagem,  o  tratamento  e  a  disposição  final  de  águas  residuais,  e  a  recolha,  o

tratamento e a disposição final de resíduos sólidos.

Já  segundo  a  Organização  Mundial  de  Saúde  –  OMS  –,  saneamento  é  o

gerenciamento  ou  controle  de  todos  os  fatores  do  meio  físico  do  homem,  que

exercem ou podem exercer efeitos nocivos sobre o bem-estar físico, mental e social.

Outra definição de saneamento é a contida na Lei Federal nº 11.445, de 5/1/2007,

que estabelece as diretrizes básicas nacionais para o saneamento, conhecida como

Lei do Saneamento Básico. Nos termos da norma citada, saneamento é o conjunto de

serviços,  infraestruturas  e  instalações  operacionais  de  abastecimento  de  água

potável,  esgotamento  sanitário,  limpeza  urbana,  manejo  de  resíduos  sólidos,

drenagem e manejo das águas pluviais.

Seja qual for a definição utilizada, importa destacar que o saneamento básico está

diretamente relacionado às condições de saúde da população.  A OMS, desde a I

Conferência  Internacional  sobre  Promoção  da  Saúde  realizada  no  Canadá  em

novembro de 1986 reconheceu, por meio da Carta de Ottawa, que um dos fatores

que podem favorecer ou prejudicar a saúde são as condições ambientais, ao propor o

conceito de promoção de saúde. Assim, o meio em que se vive tem relação direta

com a saúde, podendo ocasionar várias doenças quando insalubre. É indiscutível,

portanto, que a qualidade do ar, da água e do solo são fatores determinantes para a

saúde das pessoas.

No Brasil, o serviço de tratamento do esgoto, aspecto fundamental do saneamento,

é realizado por uma rede de estações de tratamento de esgoto – ETEs –, unidades

operacionais  do  sistema  de  esgotamento  sanitário  que,  por  meio  de  processos

físicos, químicos ou biológicos, removem as cargas poluentes do esgoto, devolvendo

ao  ambiente  o  produto  final,  efluente  tratado,  em  conformidade  com  os  padrões

exigidos  pela  legislação  ambiental.  Segundo  dados  do  Sistema  Nacional  de

Informações sobre o Saneamento, da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

– SNSA –, a implantação de tais estações é uma necessidade urgente na maioria dos

Municípios brasileiros.
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Segundo dados divulgados pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio

Vargas, na quinta etapa da pesquisa A Falta que o Saneamento Faz, o Município de

Belo Horizonte apresentou o melhor desempenho no acesso à rede de esgoto entre

as 27 capitais brasileiras – o percentual de atendimento é de 97,4%.

Em Minas  Gerais,  contudo,  diversos  Municípios  contam com água tratada,  mas

ainda não com sistema de coleta nem de tratamento de esgoto. O lançamento de

esgotos sanitários em corpos d’água, além de provocar doenças, é um dos principais

fatores da degradação ambiental, muitas vezes irreversível. O tratamento do esgoto,

de modo a reduzir  a carga poluidora antes de sua disposição final, é não apenas

fundamental para a preservação do meio ambiente e da saúde das pessoas, mas

também leva a uma economia dos gastos públicos. Segundo a OMS, “cada dólar

aplicado em saneamento representa uma economia de cerca de quatro dólares em

medicina curativa”.

Nos  termos  do  art.  49  do  Código  de  Saúde  do  Estado  de  Minas  Gerais,

estabelecido pela Lei nº 13.317, de 24/9/1999, o sistema público de coleta de esgoto

tratará o esgoto coletado antes de lançá-lo em curso de água.

A proposição em estudo está em consonância com a Lei nº 11.720, de 28/12/94,

que  dispõe  sobre  a  Política  Estadual  de  Saneamento  Básico  e  dá  outras

providências.  O  inciso  IV  do  art.  3º  da  lei  supracitada  determina  o  princípio  de

subordinação das ações de saneamento básico ao interesse público, de forma a se

cumprir sua função social. Já o inciso XIV do art. 4º estabelece que será considerada,

especialmente, a solução das questões relativas à disposição sanitária adequada dos

esgotos e demais resíduos urbanos.

Entendemos que a essência do projeto em comento contribuirá para a melhoria das

condições  de  saneamento  e  da  saúde  pública  em  nosso  Estado.  Porém,

considerando a necessidade de consolidação das leis, como a Lei Estadual nº 11.720,

de 1994, já trata de matéria semelhante, consideramos pertinente a apresentação do

Substitutivo nº 1, pela Comissão de Constituição e Justiça, que adequou o conteúdo

do  projeto  em  exame  às  exigências  jurídico-constitucionais  e  sintetizou  as  suas

inovações em dispositivo a ser acrescentado à lei supracitada.

O projeto de lei  anexado apresenta conteúdo semelhante ao  da proposição em
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estudo e foi abrangido pelo Substitutivo nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 255/2011, em 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2011.

Hely Tarqüínio, Presidente - Doutor Wilson Batista, relator - Neider Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 349/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Fred  Costa,  o  Projeto  de  Lei  nº  349/2011  garante  a

destinação de espaço físico em unidades da rede estadual de ensino e de cultura às

entidades  da  sociedade  civil  organizada,  movimentos  populares,  associações  e

conselhos,  para  o  desenvolvimento  de  atividades  de  ensino,  formação,

aperfeiçoamento, preparação, lazer e recreação, e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 25/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos

de  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  consoante  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame assegura a destinação de espaço físico em unidades da

rede estadual  de ensino e de cultura às entidades da sociedade civil  organizada,

movimentos  populares,  associações  e  conselhos,  para  o  desenvolvimento  de

atividades  de  ensino,  formação,  aperfeiçoamento,  preparação,  lazer,  recreação  e

outras  de  natureza não religiosa  ou  político-partidária,  que tenham por  objetivo  o

desenvolvimento da comunidade e o exercício da cidadania.

Assim,  nos  termos  do  projeto,  seria  possível  a  utilização  do  espaço  físico  de

unidades da rede estadual  de ensino  para  aulas,  palestras,  seminários,  reuniões,

assembleias,  simpósios,  oficinas,  “workshops”,  apresentações,  espetáculos,  entre

outras.
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Ainda segundo a proposição, a realização dessas atividades fica condicionada à

exigência de que não comprometam o bom funcionamento da unidade de ensino.

Será disponibilizado, na utilização desse espaço físico, todo o equipamento público,

incluídas as salas de aula, pátios, quadras, salões, teatros e anfiteatros, auditórios e

outras dependências, desde que atendidas as condições necessárias de salubridade

e segurança.

Nos  termos  da  proposição,  as  entidades  da  sociedade  civil  organizada,  os

movimentos sociais,  as associações e os conselhos de qualquer natureza de que

trata o art. 3º apresentarão projetos que tenham por objetivo o exercício da cidadania

e o desenvolvimento científico e da comunidade na qual estiverem inseridos.

Vale destacar que, na legislatura passada, foi apresentada nesta Casa Legislativa o

Projeto  de  Lei  nº  3.090/2009,  cujo  conteúdo  o  projeto  em  análise  reproduz.

Ressaltamos,  porém,  que  o  projeto  não  chegou  a  ser  analisado  por  nenhuma

comissão.

Feitas essas considerações, passemos à análise do projeto.

Sob o prisma jurídico-constitucional, importa dizer que a Constituição dedicou todo

um  capítulo  do  seu  texto  à  educação,  cultura  e  desporto.  Na  parte  relativa  à

repartição de competências legislativas, a Lei Maior deixou consignado que, nessa

matéria,  compete  à  União  estabelecer  as  normas  gerais,  cabendo  aos  Estados

afeiçoá-las às suas peculiaridades.

Isso posto, nada impede que o Estado venha a legislar sobre a matéria de que trata

o  projeto  em tela,  estando  habilitado  a  fazê-lo  na  via  da  legislação  concorrente.

Todavia, é preciso dizer que já se acha em vigor a Lei nº 11.942, de 16/10/95, que

assegura  às  entidades  sem  fins  lucrativos  legalmente  constituídas  o  direito  à

utilização  do  espaço  físico  das  unidades  de  ensino  estaduais,  bem  como  dos

equipamentos nele contidos.

Segundo tal lei, o espaço físico a ser cedido pelas unidades de ensino compreende

salas de aulas, auditórios, quadras poliesportivas, salas de reuniões, pátios e demais

dependências adequadas ao evento a ser realizado. Nos termos da lei, poderão ser

realizados  eventos  como  reuniões,  mostras,  seminários,  cursos,  debates,

comemorações, competições esportivas, entre outros.
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A legislação estabelece que a direção da unidade estadual de ensino poderá negar

autorização à realização de evento que prejudique as atividades regulares da escola,

que  tenha  objeto  ilícito  ou  finalidade  incompatível  com  os  costumes  locais.  Tal

negativa haverá de ser manifestada por escrito e de forma fundamentada, garantindo-

se ao interessado o direito de recurso ao colegiado escolar.

O  legislador  estadual  teve  o  cuidado  de  consignar,  de  modo  expresso,  a

possibilidade de se responsabilizar o representante legal da entidade cessionária no

caso de eventuais danos causados ao patrimônio da unidade de ensino, obrigando-o,

em nome da entidade, ao ressarcimento dos prejuízos.

Ainda  que  exista  norma  sobre  o  assunto,  tal  fato  não  inibe  a  possibilidade  de

aprimorá-la,  aproveitando,  inclusive,  valiosas  sugestões  do  projeto  em  análise.  A

primeira alteração visa explicitar que as atividades realizadas no espaço da escola

não podem ter natureza religiosa ou político-partidária, tal como previsto no projeto

em apreço, tornando a norma, desse modo, mais coerente com as diretrizes de um

Estado laico e plural, do ponto de vista partidário. Além disso, ampliamos o rol de

atividades  que  podem  ser  realizadas  no  espaço  da  escola.  Por  fim,  incluímos  a

segurança  entre  as  despesas  que  também  deverão  ficar  a  cargo  da  entidade

cessionária.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 349/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1

Altera a Lei n° 11.942, de 16 de outubro de 1995, q ue assegura às entidades que

menciona o direito à utilização do espaço físico das unidades de ensino estaduais e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O “caput” do art. 1° da Lei n° 11.942, de  16 de outubro de 1995, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica assegurado às entidades sem fins lucrativos legalmente constituídas

o direito à utilização do espaço físico das unidades de ensino estaduais, bem como

dos equipamentos nele contidos, para a realização de atividades de natureza não
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religiosa ou político-partidária.”.

Art. 2° – O “caput” do art. 2° da Lei n° 11.942, de  1995, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art.  2º  –  As  entidades  a  que  se refere  o  art.  1º  desta  lei  poderão solicitar  às

unidades de ensino  a  cessão de espaço físico  para  realização de eventos  como

aulas,  palestras,  seminários,  reuniões,  oficinas,  apresentações,  espetáculos,

exposições, comemorações e competições esportivas.”.

Art.  3° – O art.  3° da Lei  n° 11.942,  de  1995,  pass a a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art. 3º – As despesas com limpeza e segurança decorrentes da aplicação desta lei

ficam a cargo da entidade cessionária, vedada à unidade de ensino a cobrança de

taxa pela utilização do espaço cedido.”.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Bruno Siqueira  -  Cássio

Soares - Delvito Alves - Luiz Henrique - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 469/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., a proposição em epígrafe, resultante

do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  n° 199/2007,  “ dispõe  sobre  o  registro  de

informações de veículos sinistrados e dá outras providências”.

Publicado, foi o projeto encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

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”.

Agora, vem a proposição a esta Comissão para exame de mérito, nos termos do
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art. 102, I, “e”, do Regimento Interno.

Fundamentação

É  oportuno  ressaltar  que  proposição  idêntica  tramitou  nesta  Casa  em  duas

legislaturas anteriores (Projetos de Lei nº 536/2003 e nº 199/2007).

A  proposição  em  análise  obriga  a  Polícia  Militar  a  descrever,  no  boletim  de

ocorrência lavrado em decorrência  de  acidente de trânsito,  as partes  visíveis  dos

veículos automotores que foram danificadas em razão de acidente. Esse boletim bem

como  fotos  das  partes  danificadas  dos  veículos  deverão  ser  encaminhados  ao

Departamento  Estadual  de  Trânsito  –  Detran.  Ainda  segundo  o  projeto,  o  Detran

deverá  criar  um  arquivo  com  as  informações  encaminhadas  pela  Polícia  Militar,

classificando os danos sofridos pelos veículos como: “pequena monta, média monta e

grande monta” e, por fim, fará constar no CRV, no campo destinado às observações,

a inscrição “veículo sinistrado”, quando este já houver sofrido danos considerados de

“grande monta”.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do projeto, afirmando que as disposições contidas na proposição ajudam

no cumprimento das normas federais de trânsito, uma vez 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.  Isso  porque,  apesar  de  a  Constituição

Federal, em seu art. 22, inciso I, prever a competência privativa da União para legislar

sobre trânsito e transporte, a Lei Federal n° 9.503 , de 23/9/97 – Código de Trânsito

Brasileiro –, em seu art. 1°, § 2°, dispõe: “O trân sito, 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”.

Além disso, 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  art.  1° da  referida  resolução

determina que 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



530
____________________________________________________________________________

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 último, tendo em vista que a esta Comissão compete manifestar-se sobre o

Projeto de Lei n° 571/2011, informamos que a medida  nele proposta já se encontra

contida no parágrafo único do art. 2° da proposição  a que foi anexado.

Conclusão

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 469/2011.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Gustavo Corrêa, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Fred Costa - Neider Moreira -

Délio Malheiros.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 524/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Elismar Prado, dispõe sobre a

notificação dos proprietários de veículos automotores apreendidos pelo poder público

e dá outras providências.

A proposição  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  3/3/2011.  Examinado

preliminarmente  na  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  que  concluiu  por  sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, vem agora o projeto a esta Comissão

para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art.

102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei  em comento pretende que os veículos automotores apreendidos

pelo poder público estadual por infração ao Código de Trânsito Brasileiro e retidos em

depósitos sob a custódia do Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais –

Detran-MG – tenham o local de depósito informado por notificação, no prazo máximo

de 48 horas,  ao  proprietário  do  veículo.  Pretende,  também, que essa informação
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conste na página oficial do Detran-MG na internet, no prazo máximo de 2 horas, a

contar da entrada do veículo no pátio do Departamento.

O art. 2º da proposição define que deverão constar na notificação e na página da

internet as seguintes informações: o local para o qual o veículo foi removido, o preço

da  diária,  o  preço  a  ser  pago  pela  remoção  do  veículo  bem  como  a  lista  de

documentos necessários para a sua liberação.

O art.  3º  dispõe que não será exigida do proprietário  nenhuma contraprestação

relativa ao período de permanência do veículo enquanto a notificação não lhe for

devidamente enviada. Ressalva o parágrafo único que, em qualquer hipótese, será

exigido, para a liberação do veículo, o pagamento de impostos, do Seguro Obrigatório

e da Taxa de Licenciamento, se estiverem vencidos.

Conforme consta no parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que examinou

a matéria sob o prisma jurídico-constitucional, o conteúdo do projeto diz respeito a

procedimentos de ordem administrativa a serem observados quando da apreensão de

veículo  em virtude de infração ao Código  de  Trânsito  Brasileiro,  Lei  nº  9.503,  de

23/9/97;  trata-se,  pois,  de  conteúdo  afeto  ao  direito  administrativo  e,  por  isso,

suscetível de disciplinamento jurídico pelo Estado.

Não é inovação do atual Código de Trânsito Brasileiro a previsão da apreensão de

veículo em decorrência do cometimento de determinadas espécies de infrações: o

antigo  Código  Nacional  de  Trânsito,  instituído  na  Lei  nº  5.108,  de  21/9/66,  e

regulamentado no Decreto nº 62.127, de 16/1/68, já fazia menção à medida. Nessa

mesma perspectiva, foi editada a Lei Federal nº 6.575, de 30/9/78, que “dispõe sobre

o depósito e venda de veículos removidos, apreendidos e retidos, em todo o território

nacional”.

O art. 202 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece:

“Art.  202  –  O  veículo  apreendido  em  decorrência  de  penalidade  aplicada  será

recolhido ao depósito e nele permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão

ou entidade apreendedora, com ônus para o seu proprietário, pelo prazo de até trinta

dias, conforme critério a ser estabelecido pelo CONTRAN”.

A Resolução nº 53,  de 21/5/98,  do Contran,  estabelece que a determinação do

prazo de custódia levará em consideração as circunstâncias da infração e obedecerá



532
____________________________________________________________________________

aos seguintes critérios: a) de um a dez dias, para penalidade aplicada em razão de

infração para a qual não seja prevista multa agravada; b) de onze a vinte dias, para

penalidade aplicada em razão de infração para a qual seja prevista multa agravada

com fator multiplicador de três vezes;c) de vinte e um a trinta dias, para penalidade

aplicada em razão de infração para a qual seja prevista multa agravada com fator

multiplicador de cinco vezes.

A apreensão do veículo consiste em sua retirada de circulação – por não preencher

os  requisitos  legais,  especialmente  os  que  envolvem  a  segurança  –  e  em  seu

recolhimento  em  local  determinado  pela  autoridade  até  o  decurso  do  prazo

estabelecido ou a cessação dos motivos determinantes da medida.

Segundo orientação do Detran-MG, os veículos apreendidos pelas Polícias Civil e

Militar são levados para pátios de recolhimento terceirizados até que o proprietário

providencie sua liberação. Entre os procedimentos necessários, deverá o proprietário

efetuar  o  pagamento  das  taxas  de  reboque  e  diária,  de  acordo  com  os  valores

constantes  na  guia  fornecida  pelo  Departamento.  Para  a expedição do alvará  de

liberação do veículo, deverá ser comprovado o recolhimento das referidas taxas e

não  poderão  constar  no  sistema do  Detran-MG débitos  relativos  a  IPVA,  Seguro

Obrigatório,  Taxa  de  Licenciamento,  multas  de  trânsito  ou  impedimentos

administrativos referentes ao veículo.

Conforme consta na justificativa que acompanha a proposição, é bastante frequente

o fato de o veículo ser apreendido e levado para o pátio do Detran-MG à revelia do

proprietário,  que  não  tem  ciência  do  local  aonde  foi  o  veículo  recolhido  nem  é

notificado pelo Departamento, o que dificulta ou, em alguns casos, até inviabiliza a

recuperação do veículo, pois isso depende de o proprietário ter acesso à internet.

O objetivo da medida contida na proposição é evitar que o proprietário de veículo

apreendido, desconhecendo o local aonde o veículo foi recolhido, encontre-o após

longa procura nos pátios do Detran-MG, muitas vezes sucateado. A celeridade e o

detalhamento contido na notificação bem como a divulgação em até 2 horas pela

internet visam a propiciar que o proprietário recupere o mais rapidamente possível o

veículo.

Do ponto de vista do mérito do projeto, entendemos que a medida pretendida é
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conveniente  e  oportuna  e  que a  adoção  desses procedimentos  poderá  facilitar  a

recuperação  do  veículo  pelo  proprietário.  Entretanto,  pelas  mesmas  razões  já

expostas, julgamos que a medida deve ser estendida aos veículos recuperados pelo

poder  público  em  virtude  de  furto  ou  roubo.  Para  atender  a  esse  desiderato,

apresentamos as Emendas nºs 1 e 2 ao final deste parecer.

Por derradeiro, ressaltamos que os Projetos de Lei nºs 556 e 566/2011, anexados à

proposição em exame, apresentam conteúdo idêntico à proposição, sendo, portanto,

desnecessária qualquer observação a respeito.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 524/2011 com as

Emendas nºs1 e 2, a seguir redigidas.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art.  1º  -  Os veículos  automotores apreendidos pelo poder  público estadual  por

infração ao Código Brasileiro de Trânsito e os recuperados em virtude de furto ou

roubo  retidos  em  depósitos  sob  a  custódia  do  Detran-MG  terão  o  local  de

armazenagem informado por notificação ao proprietário do veículo e na página oficial

do Detran-MG na internet.”.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se  o  seguinte  §  2º  ao  art.  2º  da  proposição,  transformando-se  o

parágrafo único em § 1º:

“Art. 2º - (...)

§ 2º - Os incisos II e III deste artigo não se aplicam em caso de veículo recuperado

em virtude de furto ou roubo.”.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Gustavo  Corrêa,  Presidente  -  Neider  Moreira,  relator  -  Délio  Malheiros  -  Ivair

Nogueira - Fred Costa - Bonifácio Mourão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 606/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em análise, resultante do
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desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.155/2010,  tem  por  objetivo  obrigar  os

hospitais e maternidades das redes pública e privada do Estado a realizarem o “Teste

da Orelhinha”.

A proposição  foi  analisada,  preliminarmente,  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela legalidade e pela constitucionalidade da

matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Em atendimento ao disposto no art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei n° 1.424/2011, de autor ia do Deputado Leonardo Moreira,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.956/2010, que dispõe sobre a

realização,  em crianças,  de  exame destinado a  detectar  deficiência auditiva  e  dá

providências correlatas.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art.188, combinado com o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  comento  pretende  obrigar  as  maternidades  e  serviços

hospitalares da rede pública e da rede privada, ou conveniados ao Sistema Único de

Saúde – SUS –, em todo o Estado, a realizar o exame de emissões otoacústicas

evocadas nos recém-nascidos, para diagnóstico de doenças auditivas.

Em  primeiro  lugar,  cumpre  destacar  que  a  matéria  foi  objeto  de  análise  na

legislatura  anterior,  quando  tramitou  na  forma  do  Projeto  de  Lei  nº  4.155/2010,

arquivado ao final  da  tramitação.  Não obstante,  ao  analisar  novamente  a  matéria

nesta legislatura, vislumbramos outros aspectos de natureza jurídica que precisam

ser mencionados.

A  sensibilidade  auditiva  é  fundamental  para  que  a  criança  tenha  um

desenvolvimento normal na aquisição da linguagem. A maturação do sistema auditivo

central ocorre durante os primeiros anos de vida. Dessa forma, o diagnóstico precoce

das  alterações  auditivas  possibilita  a  intervenção  no  período  mais  favorável  à

estimulação da linguagem e da audição, o que significa melhor prognóstico para o

paciente.

Por meio do exame de Emissões Otoacústicas Evocadas – EOA –, conhecido como

“teste da orelhinha”, é possível detectar se a criança tem alguma deficiência auditiva.
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A técnica utilizada é rápida, não invasiva, de fácil interpretação e não apresenta riscos

à saúde. Quando se constata algum tipo de deficiência auditiva, a criança deve ser

encaminhada para realização de testes mais completos, a fim de determinar o grau

da perda auditiva e o tratamento mais adequado.

Segundo Resolução nº 1, de 1999, do Comitê Brasileiro de Perdas Auditivas na

Infância,  a incidência de perda auditiva em recém-nascidos saudáveis  é estimada

entre 1 a 3 neonatos em cada 1.000. Esse valor aumenta para cerca de 2% a 4% em

recém-nascidos que passaram por Unidades de Terapia Intensiva. De acordo com os

dados de 2005 da Organização Mundial da Saúde, a deficiência auditiva afeta cerca

de 10% da população mundial. O Censo 2000 realizado pelo Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística – IBGE – aponta para uma incidência de deficiência auditiva

na população brasileira na ordem de 16,7%. Não há dados mais recentes sobre o

número de deficientes auditivos no Brasil, já que os resultados do Censo 2010 ainda

não foram divulgados.

Como a incidência da deficiência auditiva no Brasil é elevada, pode ser considerada

um problema de saúde pública, o que justifica a implantação de políticas públicas que

assegurem a saúde auditiva da população. Assim, o Ministério da Saúde editou a

Portaria nº 2.073, de 28/9/2004, instituindo a Política Nacional de Atenção à Saúde

Auditiva,  a  ser  implantada  em  todas  as  unidades  da  Federação,  respeitadas  as

competências das três esferas de governo. A finalidade dessa política é desenvolver

estratégias de promoção da qualidade de vida, educação, proteção e recuperação da

saúde auditiva, além de prevenção de danos aos órgãos auditivos.

Em consonância com a iniciativa da União, o Estado editou a Lei nº 16.280, de

20/7/2006, instituindo a Política Estadual de Atenção à Saúde Auditiva. Em seu art. 3º,

inciso V, a lei determina que cabe ao Poder Executivo estabelecer condições para

que os  problemas auditivos  nos bebês sejam identificados até os  seis  meses  de

idade.  Além  disso,  estabelece  no  art.  5º  que  o  recém-nascido  será  submetido  a

triagem auditiva neonatal universal na maternidade, antes da alta hospitalar, ou em

unidade da rede estadual de saúde auditiva.

A obrigatoriedade da realização do exame de EOA nos hospitais da rede pública já

constava na Lei nº 14.312, de 19/6/2002, anterior à Política Estadual de Atenção à
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Saúde Auditiva. De acordo com o art. 1° daquela lei , o exame deveria ser realizado no

prazo máximo de 30 dias após o parto.

A Secretaria de Estado de Saúde também já regulamentou os procedimentos para a

prestação de serviços de Triagem Auditiva Neonatal, por meio da Resolução nº 1.321,

de 18/10/2007, que instituiu o Programa Estadual de Triagem Auditiva Neonatal. Essa

norma estabelece que a triagem será realizada nos recém-nascidos que apresentam

baixo risco  de perda auditiva, ambulatorialmente, nos primeiros 30 dias de vida. Já

para os de alto risco, isto é, aqueles que permanecem internados após o nascimento,

a triagem será realizada próximo à alta hospitalar diante de solicitação do pediatra

responsável.

Convém  informar  que  após  a  aprovação  do  Projeto  de  Lei  nº  4.155/2010,  em

7/7/2010, por esta Comissão, o  Congresso editou a Lei 12.303, em 2/8/2010, que

estabelece no art. 1º:

“Art.  1º  É  obrigatória  a  realização  gratuita  do  exame  denominado  Emissões

Otoacústicas Evocadas, em todos os hospitais e maternidades, nas crianças nascidas

em suas dependências.”.

Pelo que se pode observar, a Lei Federal não discriminou se a gratuidade estaria

relacionada somente aos hospitais e maternidades da rede pública, o que nos parece

uma incorreção, já que o Estado não pode obrigar a rede privada a prestar serviços

gratuitos.

Os  procedimentos  para  a  realização  da  triagem  auditiva  neonatal  utilizando  o

exame  de  EOA na  rede  pública  já  estão  devidamente  normatizados  no  âmbito

estadual; entretanto, o mesmo não ocorre em relação à rede privada não conveniada

ao Sistema Único de Saúde – SUS. Não se pode obrigar a rede privada a oferecer

exames gratuitamente. Dessa forma, concordamos com a alteração proposta pela

Comissão de Constituição e Justiça no Substitutivo nº 1, que insere o art. 1 - A na Lei

nº  14.312,  de  19/6/2002,  determinando que a  rede privada ofereça a família  das

crianças nascidas em suas dependências a realização do exame de EOA, antes da

alta  hospitalar,  informando à  família  do  recém-nascido  o  seu  direito  de  optar  por

realizar  o  teste  em  outra  unidade  de  saúde,  tanto  pública  quanto  privada.  O

dispositivo prevê ainda que a família da criança seja orientada sobre a importância da
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realização do teste da orelhinha.

Convém  observar  que  o  Substitutivo  nº1  não  inclui  no  artigo  acrescentado  às

disposições estabelecidas nos parágrafos do art.º1 da Lei 14.312. Dessa forma, a

obrigatoriedade  de  realização  do  exame  por  médico  otorrinolaringologista  ou

fonoaudiólogo,  estabelecida  no  §  2º  da  lei,  só se  aplicaria  aos  hospitais  da  rede

pública. Para que se aplique à rede hospitalar privada essa mesma determinação,

apresentamos ao fim deste parecer a Emenda nº1 ao Substitutivo nº 1.

Em virtude da Decisão Normativa da Presidência nº 12, de 4/6/2003, esta Comissão

também deve se manifestar  sobre as proposições anexadas.  O Projeto de Lei  nº

1.424/2011 tem basicamente o mesmo teor do projeto em análise, com um diferencial:

estende a obrigatoriedade de realização de exame a crianças de qualquer idade não

apenas a neonatos.

Cumpre ressaltar que o exame de EOA tem a finalidade de detectar precocemente

a deficiência auditiva em neonatos; entretanto crianças que não foram submetidas a

ele poderão ser encaminhadas com qualquer idade para realização de outros exames

que o médico responsável julgar necessários, já que a Política Nacional de Atenção à

Saúde Auditiva, anteriormente citada, garante atendimento integral em todas as fases

da vida.

Dessa forma, consideramos que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição  e  Justiça  ao  projeto  de  lei  em  comento,  com  a  Emenda  nº  1,  que

apresentamos ao final deste parecer, já atendem ao objetivo do projeto anexado.

Conclusão

Pelos motivos expostos, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 606/2011,

no  1º  turno,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça, com a Emenda nº1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao “caput” do art.1º - A da Lei nº 14.312, de 19 de junho de 2002, a que se

refere o art.1º do Substitutivo nº 1, a seguinte redação:

“Art.  1º-A – Os hospitais  da rede privada do Estado oferecerão às famílias  das

crianças nascidas em suas dependências a realização do exame a que se refere o

art. 1°, antes da alta hospitalar, por médico otorr inolaringologista ou fonoaudiólogo, ou
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indicarão unidade de saúde que possa realizá-lo.”.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2011.

Hely Tarqüínio, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Doutor Wilson Batista -

Neider Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 713/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Wander Borges, visa autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Raul Soares o imóvel que especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto a

sua repercussão financeira, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102,

VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 713/2011 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar  ao  Município  de  Raul  Soares  imóvel  com  área  de 151,20m²,  situado  nesse

Município.

Atendendo  ao  interesse  coletivo  que  deve  nortear  as  ações  da  administração

pública, o parágrafo único do art. 1º do projeto determina que o imóvel será destinado

à instalação de órgãos administrativos municipais; e o art. 2º prevê sua reversão 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 ou se tiver

sido desvirtuada ou modificada sua finalidade.

Como o bem estava vinculado à Secretaria de Estado de Fazenda, a condição para

sua  transferência  foi  a  manutenção  de  espaço  para  as  atividades  da  repartição

fazendária.  Com  essa finalidade e  para adequar  o  texto  da  proposição à  técnica

legislativa, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1.

É  importante  observar  que  a  autorização  legislativa  para  a  alienação  de  bem

público é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de
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direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União,

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art.  105, essa

norma  estabelece  que  a  movimentação  dos  valores  pertencentes  ao  ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Ressalte-se que o projeto de lei em análise, na forma do substitutivo apresentado

pela Comissão de Constituição e Justiça, atende aos preceitos legais que versam

sobre a transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o

erário e não tem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante  do exposto,  somos pela aprovação do Projeto de Lei  nº  713/2011 no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2011.

Zé  Maia,  Presidente  –  Antônio  Júlio,  relator  –  João  Vítor  Xavier  –  Sargento

Rodrigues – Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 779/2011

Comissão de Saúde

Relatório

O  projeto  de  lei  em  estudo,  de  autoria  do  Deputado  Délio  Malheiros,  torna

obrigatória a divulgação de informação sobre o índice de infecção hospitalar pelos

hospitais da rede pública e privada de saúde do Estado.

A matéria foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresentou. Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer quanto

ao mérito,  nos termos do art.  188,  combinado com o art.  102,  XI,  do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição pretende obrigar os hospitais da rede pública e privada do Estado a

divulgar informações sobre seu índice de infecção hospitalar. Tal informação, afixada

em  local  visível,  deverá  ser  divulgada  bimestralmente  e  conterá  gráficos  com  a

evolução dos índices de infecção hospitalar dos últimos 12 meses. O projeto inclui as
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sanções previstas na Lei Federal nº 6.437, de 20/8/77, àqueles que infringirem seu

comando.

As  infecções  hospitalares  constituem  atualmente  um  grave  problema  de  saúde

pública  tanto  por  sua  abrangência  como  por  seus  elevados  custos  sociais  e

econômicos.  Apesar  de  terem  surgido  nos  hospitais  da  sociedade  medieval,  as

primeiras práticas para o seu controle só ocorreram a partir do século XVIII, quando

houve  uma  organização  hospitalar  e  a  instituição  da  medicalização.  Entretanto,

mesmo com o desenvolvimento de vários recursos ao longo do tempo para controlar

as infecções hospitalares, elas ainda ocorrem, e os microrganismos estão cada vez

mais resistentes.

Desde a década de 1960, a infecção hospitalar foi reconhecida pela Organização

Mundial de Saúde – OMS – como um problema de saúde pública, por ser, à época,

uma das principais causas de morbidade e mortalidade dos pacientes hospitalizados.

Em 1981 a OMS publicou um guia prático para o controle de infecção hospitalar,

apontando  as  causas  do  problema  relacionadas  ao  ambiente  hospitalar  e  aos

procedimentos clínicos.  Já no ano de 2004,  esse organismo internacional  criou o

projeto Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, cujo foco é a prevenção de

danos  ao paciente  nos  serviços de  saúde,  o que inclui  a  prevenção da infecção

hospitalar.

Essa questão da infecção hospitalar começou a ser regulamentada no nosso País

em 1983, por meio da Portaria do Ministério da Saúde nº 196, que continha instruções

para o controle e prevenção das infecções hospitalares.

Posteriormente, a Lei Federal nº 9.431, de 1997, instituiu a obrigatoriedade de os

hospitais do País manterem Programa de Controle de Infecções Hospitalares – PCIH

–,  bem  como  constituírem  comissão  de  controle  de  infecções  hospitalares.  As

diretrizes  e normas que viabilizaram o planejamento  do  programa foram definidas

pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria-GM nº 2.616, de 1998, atualmente em

vigor.

O referido programa estabeleceu algumas prioridades, tais como: realização de um

inquérito nacional sobre a situação das infecções hospitalares; de um mapeamento

da  implantação  do  PCIH  nos  hospitais,  nas  secretarias  de  saúde  estaduais  e
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municipais; e de visitas às autoridades de saúde dos Estados para obter subsídios

necessários à implantação do programa em todo o território nacional. Acrescente-se

que  o  PCIH  deve  ser  estruturado  a  partir  de  comissões  de controle  de  infecção

hospitalar – CCIH –, a serem implantadas no âmbito de cada hospital, além de contar

com  comissões  estaduais  e  municipais,  inseridas  na  estrutura  das  secretarias

estaduais e municipais de saúde.

Desde  2001  há,  em  todos  os  Estados  brasileiros,  uma Comissão  Estadual  de

Controle  de  Infecção Hospitalar  – Cecih.  Já as  CCIHs devem ser  compostas por

membros consultores e executores, sendo esses últimos representantes do serviço

de controle de infecção hospitalar e responsáveis pela operacionalização das ações

programadas com esse objetivo. O corpo de membros consultores é constituído por

representantes de médicos e enfermeiros, da administração hospitalar, bem como de

laboratórios de microbiologia e de farmácias hospitalares, se o hospital tiver mais de

70 leitos. Entre as competências das CCIHs estão a elaboração de relatórios sobre a

situação do controle das infecções hospitalares do estabelecimento, bem como sua

divulgação  periódica  aos  responsáveis  pela  instituição.  Outra  atribuição  dessas

comissões  é  o  fornecimento  de  informações  epidemiológicas  solicitadas  pelas

autoridades  do  Sistema  Único  de  Saúde  –  SUS  –,  além  da  divulgação  dos

indicadores epidemiológicos de infecção hospitalar.

É importante destacar que as diretrizes gerais para o controle das infecções em

serviços de saúde são delineadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária –

Anvisa –, cuja finalidade institucional é promover a proteção da saúde da população

por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e

serviços submetidos à vigilância sanitária.

Dessa forma, a referida autarquia implementou o Sistema Nacional de Informações

para Controle de Infecção em Serviços de Saúde – Sinais –, instrumento que deve

ser utilizado pelos gestores e serviços de saúde para o aprimoramento das ações de

prevenção e controle  das infecções relacionadas à assistência  à  saúde.  Trata-se,

portanto, de importante ferramenta que permite o acompanhamento dos indicadores

de infecções relacionadas à assistência, bem como da tendência de resistência de

microorganismos aos antimicrobianos, e a identificação de surtos. O gestor estadual,
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por exemplo, ao acessar o sistema, visualiza os dados das instituições de saúde de

todo  o  Estado.  A partir  desses  dados,  o  poder  público  pode  priorizar  ações  e

direcionar recursos conforme as necessidades locais.

Importa  registrar  ainda  que  a  Anvisa,  em  parceria  com  a  Organização  Pan-

Americana da Saúde – Opas – e com a Coordenação Geral  dos Laboratórios de

Saúde  Pública,  tem  instituído  medidas  para  monitorar  e  controlar  a  resistência

microbiana em serviços de saúde. Dentre essas medidas, destaca-se a criação da

Rede Nacional de Monitoramento da Resistência Microbiana em Serviços de Saúde –

Rede RM. Essa Rede tem como principal objetivo tornar a assistência à saúde mais

efetiva por meio do uso adequado de antimicrobianos e da detecção, prevenção e

controle da emergência de resistência microbiana em serviços de saúde no País.

Em  âmbito  estadual,  apontamos  a  existência  da  Lei  nº  11.053,  de  1993,  que

estabelece  a  obrigatoriedade  do  desenvolvimento  de  programa  de  controle  de

infecção hospitalar.

Diante das informações apresentadas, entendemos que os hospitais são obrigados

a  manter  um  programa  de  controle  de  infecção  hospitalar,  cujas  ações  visem  à

redução da incidência e da gravidade dessas infecções, bem como a constituir as

comissões de controle de infecção hospitalar. Entretanto, não há nenhum comando

que os obrigue a divulgar informações sobre o índice de infecção hospitalar, razão

pela qual a proposição em análise traz valiosa contribuição.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  apresentou  o  Substitutivo  nº  1,  em  que

pretende inserir as determinações do projeto original no Código de Saúde do Estado,

instituído pela Lei nº 13.317, de 24/9/99. O substitutivo acrescenta um parágrafo ao

art.  88  do  Código,  no  capítulo  “Da  Vigilância  Sanitária”,  alteração  com  a  qual

concordamos, tendo em vista a consolidação das leis.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 779/2011,  no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2011.

Hely Tarqüínio, Presidente – Adelmo Carneiro Leão, relator – Neider Moreira.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 796/2011

Comissão de Administração Pública

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 sessenta e cinco anos.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/3/2011,  foi  o  projeto  analisado

previamente  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  que  concluiu  pela  sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1

Cabe a esta Comissão analisar a matéria quanto aos seus aspectos de mérito nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, I, do Regimento Interno.

Por conter matéria assemelhada, o Projeto de Lei nº 1.439/2011 foi anexado ao

projeto de lei em exame, nos termos do § 2º do art. 173 do referido Regimento.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  exame  pretende  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 sessenta e

cinco anos.

Cuida a proposição de resguardar um direito do idoso de ter sua demanda resolvida

de  forma  mais  célere  em  face  da  sua  idade  para  que  ele  possa  usufruir  dos

benefícios requeridos.

Conforme  ressaltou  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  já  existe  no  âmbito

estadual e federal legislação sobre o tema.

A Lei nº 12.666, de 1997, que dispõe sobre a Política Estadual de Amparo ao Idoso,

prevê, em seu art. 4º, a garantia de prioridade dos procedimentos administrativos, em

tramitação em qualquer dos Poderes do Estado, no qual figure como parte pessoa

idosa.

No âmbito federal, a Lei nº 10.747, de 1º/10/2003, que dispõe sobre o Estatuto do

Idoso  e  dá  outras  providências,  também  assegura  aos  idosos  prioridade  na

tramitação de processos e procedimentos administrativos na administração pública.
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Registre-se,  porém, que o Estatuto considera idoso a pessoa com idade igual  ou

superior a sessenta anos de idade.

Assim, ainda que existam no ordenamento jurídico normas que já assegurem esse

direito,  ratificamos  o  entendimento  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  que

considerou oportuna a inclusão de tal direito no texto da lei estadual que dispõe sobre

processo administrativo para facilitar a sua aplicação bem como para consolidar a

legislação mineira. Para tanto, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o

Substitutivo nº 1, que altera a lei do processo administrativo e mantém a idade de

sessenta anos para que seja conferida prioridade aos processos em que os idosos

figurem  como  parte,  mantendo,  assim,  consonância  com  a  legislação  federal  e

estadual vigente.

Consideramos que tal medida é oportuna e trará maior eficiência na aplicação da

norma, beneficiando assim os idosos, que são os destinatários de tal direito.

No que se refere ao Projeto de Lei nº 1.439/2011, que foi anexado à proposição em

exame,  manifestamo-nos  de  forma  contrária  ao  seu  conteúdo,  uma  vez  que  a

extensão  do  direito  de  prioridade  em  procedimentos  a  doadores  de  sangue

cadastrados  não  guarda  consonância  com  o  objetivo  de  tal  direito  conferido  aos

idosos.

Conclusão

Diante  do exposto,  opinamos pela  aprovação do Projeto de Lei  nº  796/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Gustavo Corrêa, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Fred Costa - Délio Malheiros -

Neider Moreira - Bonifácio Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 824/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Zé  Maia,  a  proposição  em  epígrafe,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.047/2010, tem por objetivo autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Fronteira o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 31/3/2011 e distribuída às
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Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 19/4/2011, o relator solicitou fosse o projeto baixado em diligência à Secretaria

de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –, a fim de que se manifestasse sobre

a alienação pretendida.

De posse da resposta, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação

Trata  o  Projeto  de  Lei  nº  824/2011  de  autorizar  o  Poder  Executivo  a  doar  ao

Município de Fronteira o imóvel com área de 10.000m², situado na Fazenda Pântano,

no Município de Fronteira, e registrado sob o nº 15.788, a fls. 266 do Livro 3-AY, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Frutal.

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 construção de uma área de lazer em benefício da população local.

Ainda como garantia de que a transferência se fará para o bem da coletividade, o

art. 2º prevê que o bem retornará 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.

A Seplag, por meio da Nota Técnica nº 545/2011, manifestou-se favoravelmente à

alienação pretendida,  tendo em vista  a concordância  da Secretaria  de Estado de

Educação, a inexistência de projetos sociais por parte do Estado para a utilização do

imóvel e a importância de sua destinação ao atendimento da comunidade local.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 824/2011 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno Siqueira,  relator  -  André  Quintão  -  Cássio

Soares - Delvito Alves - Luiz Henrique - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 824/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O  projeto  de  lei  em  epígrafe,  do  Deputado  Zé  Maia,  visa  autorizar  o  Poder

Executivo a doar ao Município de Fronteira 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 824/2011 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Fronteira o imóvel com área de 10.000m², situado na Fazenda

Pântano, nesse Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, o imóvel será destinado

à construção de uma área pública de lazer, em consonância com o interesse daquela

comunidade. Ainda em defesa do interesse público, o art. 2º estabelece a reversão do

bem ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura

da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

É  importante  observar  que  a  autorização  legislativa  para  a  alienação  de  bem

público é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União,

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art.  105, essa

norma  estabelece  que  a  movimentação  dos  valores  pertencentes  ao  ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Após a análise do projeto de lei, consideramos que ele atende aos preceitos legais

relativos à transferência de domínio de bens públicos e que não acarreta despesas
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para o erário nem tem repercussão na lei orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 824/2011,  no 1º

turno, na forma original.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2011.

Antônio Júlio, Presidente e relator – João Vítor Xavier – Sargento Rodrigues – Zé

Maia.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 836/2011

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em tela altera o art. 15 da

Lei nº 14.868, de 16/12/2003, que dispõe sobre o Programa Estadual de Parcerias

Público-Privadas.

A  proposição  foi  apreciada  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, nos termos do art.

188, c/c o art. 102, XII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei  em tela propõe que a cobrança de tarifa  relativa a contrato de

parceria público-privada para concessão de rodovia só seja permitida se a rodovia

concedida apresentar, em condição adequada, um ou mais dos seguintes elementos,

conforme avaliado pelo órgão técnico competente: acostamento, sinalização vertical e

horizontal,  pista dupla ou terceira pista nos aclives,  serviço de socorro mecânico,

reboque,  ambulância,  atendimento  médico  e  telefone de emergência  ao  longo da

rodovia.

Segundo o autor, a proposição tem por finalidade garantir condições de segurança

aos usuários das rodovias estaduais e evitar que os cidadãos paguem por um serviço

que ainda não se encontre em condições de ser oferecido pelo poder público.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise, não vislumbrou aspectos

constitucionais impeditivos à aprovação do projeto. Entretanto, entendeu que, pela
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redação do projeto, o contratado poderia ser remunerado se cumprisse somente um

dos requisitos nele previstos, ou seja, a rodovia pode estar equipada com telefones

de emergência,  em condições adequadas,  e sem pavimentação, por  exemplo.  Tal

formatação contrasta com a justificação do projeto. Segundo a Comissão, entre os

direitos dos usuários, devem estar previstos determinados requisitos essenciais para

a utilização das rodovias,  ao passo que outros  poderão ser  avaliados pelo órgão

técnico  responsável  pelo  controle  e  fiscalização  dos  contratos.  Para  sanar  tal

impropriedade,  que  fere  o  princípio  constitucional  da  razoabilidade,  apresentou  o

Substitutivo nº 1.

A operação de estradas sob jurisdição do Estado de Minas Gerais é um serviço

público e pode ser feita pelo próprio Estado ou por delegação, através de concessão

ou  permissão,  conforme previsto  no  art.  175  da  Constituição  Federal.  Em  Minas

Gerais, a concessão de serviços públicos é regida pela Lei Estadual nº 14.868, de

2003, que instituiu o Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas - PPP. Nos

termos da supracitada lei, tais parcerias constituem contratos de colaboração entre o

Estado e o setor particular por meio dos quais, nos termos estabelecidos em cada

caso, o ente privado participa da implantação e do desenvolvimento de obra, serviço

ou empreendimento público, bem como da exploração e da gestão das atividades

deles decorrentes. Ainda, o contratado poderá ser remunerado, entre outras formas,

por tarifa cobrada dos usuários, nos contratos regidos pela lei federal de concessão e

permissão de serviços públicos.

Tal  modelo  adotado por  Minas  Gerais  permite  que o Estado possa alcançar  as

verdadeiras  prioridades-fim  estabelecidas  no  Plano  Mineiro  de  Desenvolvimento

Integrado, tais como melhorar substancialmente a segurança dos mineiros, prover a

infraestrutura requerida por Minas Gerais, com ênfase na ampliação e recuperação

da malha rodoviária e do saneamento básico, melhorar e ampliar o atendimento ao

cidadão,  por  meio  da  oferta  dos  serviços  públicos  de  qualidade,  fomentar  o

desenvolvimento econômico estadual e reduzir as desigualdades regionais.

De acordo com a Lei Federal nº 8.987, de 1995, que dispõe sobre o regime de

concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art.  175 da

Constituição  Federal,  “toda  concessão  ou  permissão  pressupõe  a  prestação  de
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serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta

Lei,  nas  normas  pertinentes  e  no  respectivo  contrato”,  sendo  serviço  adequado

definido  como  serviço  que  satisfaz  as  condições  de  regularidade,  continuidade,

eficiência,  segurança,  atualidade,  generalidade,  cortesia  na  sua  prestação  e

modicidade das tarifas.

Sendo  assim,  fica  claro  que  a  remuneração  do  contratado  sob  o  regime  de

concessão ou permissão de prestação deverá ser precedida da prestação de serviço

público  adequado.  Ainda  assim,  a  avaliação  do  órgão  técnico  competente  é

fundamental na análise dos requisitos mínimos de segurança e trafegabilidade, para

que cada rodovia possa ser  operada e para que a tarifa de prestação do serviço

possa ser cobrada dos usuários de maneira justa. Em Minas Gerais, essas condições

são  avaliadas  conforme  as  normas  técnicas  do  Departamento  de  Estradas  de

Rodagem - DER-MG.

Entretanto,  entendemos  que  alguns  elementos  propostos  no  projeto  de  lei  em

comento  são condições  mínimas  para  o  funcionamento  de  qualquer  rodovia.  São

eles: acostamento, sinalização horizontal e vertical e pavimento em boas condições.

Dessa maneira, concordamos com o Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça, que corrigiu esse aspecto do texto original.

Conclusão

Pelas razões expostas, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei nº 836/2011,

no  1º  turno,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2009.

Celinho  do  Sinttrocel,  Presidente  –  Gustavo  Valadares  ,  relator–  Anselmo  José

Domingos.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 846/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar o imóvel que especifica à Associação dos Produtores Rurais

da Fazenda Pico – Aprofap –, com sede no Município de Unaí.
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A Comissão de Constituição e Justiça examinou a proposição preliminarmente e

concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora, vem 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 846/2011 tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar à

Associação  dos  Produtores  Rurais  da  Fazenda  Pico  –  Aprofap  –,  com  sede  no

Município de Unaí, o terreno com área de 10.000m² situado na Fazenda Pico, no

lugar denominado Rabo Fino ou Água Fria.

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –, durante a análise

preliminar  da  matéria,  posicionou-se  de  forma  contrária  à  pretensão,  porque  a

Advocacia-Geral do Estado – AGE – não apoia doações de imóveis para entidades de

direito  privado,  como forma de preservá-los,  pois,  ao  saírem  do  domínio  público,

perdem a imprescritibilidade que lhes é garantida pela legislação vigente. Sugeriu,

entretanto,  que  o  bem  poderia  ser  transferido  ao  patrimônio  municipal,  com  a

finalidade de abrigar a sede da Aprofap, o que estaria de acordo com o interesse

daquela comunidade, especialmente dos produtores rurais.

Em  decorrência  dessas  informações,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça

apresentou o Substitutivo nº 1, que autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel ao

Município de Unaí, para o funcionamento da Associação dos Produtores Rurais da

Fazenda Pico.

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.

Após  a  análise  do  projeto  em  tela,  consideramos  que  o  Substitutivo  nº  1,

apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, atende aos preceitos legais
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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 846/2011,  no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2011.

Zé Maia, Presidente – Ulysses Gomes, relator – Antônio Júlio – João Vítor Xavier –

Sargento Rodrigues.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 936/2011

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o Projeto de Lei nº 936/2011, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 389/2007, torna obrigatório o oferecimento de

cardápios em braile nos restaurantes e bares do Estado.

Em  atendimento  ao  disposto  no  art.  173,  §  2º,  do  Regimento  Interno,  foram

anexados à proposição os Projetos de Lei nº 1.068/2011, de autoria do Deputado

Alencar da Silveira Jr.,  e nº 1.394/2011, de autoria do Deputado Agostinho Patrus

Filho, por guardarem semelhança com o projeto de lei em epígrafe.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que concluiu  por  sua juridicidade,  legalidade e  constitucionalidade com a

Emenda nº 1, que apresentou. Vem agora o projeto a esta Comissão para receber

parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, XX, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe estabelece que bares e restaurantes ficam obrigados a

oferecer cardápios em braile para o atendimento das pessoas com deficiência visual.

Essa medida é mais uma ação com vistas a promover a inclusão, na sociedade, das

pessoas com deficiência.

Importa salientar que a Constituição Federal, promulgada em 1988, representa um

avanço na proteção dos direitos dos cidadãos e das pessoas com deficiência. São
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fundamentos da República promover  a dignidade da pessoa humana e garantir  o

exercício da cidadania. O art.  227 da nossa Carta Magna prevê que 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 com deficiência. Esse artigo foi regulamentado, de forma detalhada, pela Lei

Federal nº 10.098, de 19/12/2000, que estabeleceu normas gerais e critérios básicos

para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade

reduzida, mediante a 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.

Na esfera estadual, a Constituição, em seu art. 224, impõe ao Estado o dever de

assegurar à pessoa com deficiência as condições de inclusão social. No Estado já

foram editadas várias normas com o objetivo de facilitar a inclusão dessas pessoas

no  universo  dos  direitos  e  deveres.  A legislação  estadual,  entre  outros  direitos,

assegura à pessoa com deficiência visual guiada por cão adestrado o direito de livre

acesso,  com  o  animal,  a  logradouros  e  edifícios  de  uso  público.  Além  disso,

estabelece  a  obrigatoriedade  de  adequação  das  agências  bancárias  para  o

atendimento  a  pessoas  com  deficiência  visual,  bem  como  de  adaptações  nos

coletivos intermunicipais visando a facilitar-lhes o acesso e a permanência.

Apesar dos progressos, ainda há muito por fazer no campo da inclusão social das

pessoas  com  deficiência.  No  caso  de  pessoas  com  deficiência  visual,  além  das

dificuldades  causadas  pelos  obstáculos  arquitetônicos  ainda  existentes,  há  o

constrangimento de ter que depender de terceiros em situações como a de escolher o

cardápio em restaurantes. O conteúdo da proposição, portanto, visa a proporcionar

maior autonomia e independência a essas pessoas.

Em virtude da Decisão Normativa da Presidência nº 12, de 4/6/2003, esta Comissão

também deve manifestar-se  sobre as  proposições anexadas.  O Projeto  de  Lei  nº

1.068/2011,  de  autoria  do  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  resultante  do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  5.018/2010,  que  torna  obrigatório  o

oferecimento de cardápios em braile em bares e restaurantes no Estado, e o Projeto

de Lei nº 1.394/2011, de autoria do Deputado Agostinho Patrus Filho, resultante do
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desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.697/2010, que dispõe sobre a obrigatoriedade

do oferecimento de cardápios em braile nos bares, lanchonetes, motéis, restaurantes

e afins do Estado, foram anexados à proposição em comento por terem conteúdo

praticamente idêntico ao seu.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  ao  emitir  seu  parecer,  reiterou  o

posicionamento adotado na legislatura anterior e julgou oportuno suprimir o art. 2º do

projeto  de  lei  em  análise,  o  qual  estabelece  prazo  para  que  o  Poder  Executivo

regulamente a matéria, uma vez que isso constitui ingerência indevida nas atividades

desse Poder. Considerou também necessário que o projeto estabeleça uma multa

para os bares e restaurantes no caso de descumprimento de suas disposições. Essas

alterações foram propostas por meio da Emenda nº 1, com a qual concordamos. Da

mesma  forma,  concordamos  com  o  posicionamento  adotado  anteriormente  pela

Comissão de Trabalho, da Previdência e da Ação Social e apresentamos a mesma

Emenda nº 2, a fim de estender a iniciativa a outros estabelecimentos comerciais.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 936/2011 com a

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

nº 2, a seguir redigida.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art.  1º  – Ficam os hotéis,  restaurantes,  bares e similares  obrigados a oferecer

cardápios em braile para o atendimento das pessoas com deficiência visual.”.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2011.

Doutor  Wilson  Batista,  Presidente  –  Elismar  Prado,  relator  –  Marques  Abreu  –

Sargento Rodrigues.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.013/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  o  projeto  em  epígrafe,  fruto  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 445/2007, determina a inclusão da disciplina

formação de condutores de veículos nos currículos de ensino médio.
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A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu pela sua constitucionalidade, juridicidade e legalidade, com a

Emenda nº 1, que apresentou.

Conforme determina o art. 173, § 2º,  do Regimento Interno, por semelhança de

objeto foi anexado ao projeto em análise o Projeto de Lei nº 1.409/2011, de autoria do

Deputado Elismar Prado.

Vem agora a esta Comissão, nos termos do art. 188 combinado com o art. 102, VI,

“a”, do Regimento Interno para receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação

A proposição em exame pretende incluir, nos currículos de ensino médio, conteúdos

e  atividades  relativos  à  cidadania  e  ao  papel  do  cidadão  no  trânsito,  a  serem

desenvolvidos de forma interdisciplinar.

A Lei  Federal  nº  9.394,  de  20/12/96,  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação

Nacional  –  LDB –,  procurando  atender  a  antigas  aspirações  nacionais,  acatou  a

flexibilidade como uma das vertentes de sua formulação. Flexibilidade subentende a

descentralização da administração e objetiva a autonomia das escolas na definição

de suas propostas pedagógicas. Assim, a ação normativa deve ser desenvolvida sem

descurar-se  dessa  linha  de  conduta,  motivo  pelo  qual  as  iniciativas  de  lei  que

proponham  a  inclusão  de  disciplinas  nos  currículos  do  ensino  formal  devem  ser

cuidadosamente analisadas, para que não se inviabilize a organização sistêmica do

projeto pedagógico, que envolve a inter-relação entre as disciplinas e conteúdos e

sua compatibilidade com o tempo escolar. Somente nos últimos quatro anos foram

acrescentados ao currículo da educação básica, por força de lei, mais sete conteúdos

obrigatórios,  sem  que  houvesse  um  estudo  acurado  dos  técnicos  e  dos  órgãos

competentes sobre a real necessidade ou não dessas novas disciplinas.

No caso do tema em apreço, salientamos que nas normas gerais de educação já há

previsão  de  sua  abordagem  curricular.  Dentre  os  temas  de  estudo  relevantes

indicados pela LDB, destaca-se o exercício da cidadania, que inclui a educação para

o trânsito, constante nos Parâmetros Curriculares Nacionais como tema local a ser

abordado de forma transversal.

Por sua vez, a Lei Federal nº 9.503, de 23/9/97, o Código Brasileiro de Trânsito, em
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seu Capítulo VI, determina que a educação para o trânsito é direito de todos e será

promovida na pré-escola e nas escolas de ensino fundamental, médio e superior, por

meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema

Nacional de Trânsito e de Educação, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios,  nas respectivas áreas de atuação.  Como se  verifica,  o  texto da  lei  é

incisivo ao determinar a obrigatoriedade da educação para o trânsito.

Seguindo as determinações do Código Brasileiro de Trânsito, o Departamento de

Trânsito de Minas Gerais – Detran-MG – firmou parceria com a Secretaria de Estado

de Educação – SEE – para promover palestras e encontros pedagógicos, elaborar

campanhas,  distribuir  material  educativo  e capacitar  profissionais  da  educação no

âmbito  do  Projeto  “Educação  no  Trânsito”.  O  Detran-MG  tem  uma  coordenação

específica para educação no trânsito e distribui cartilhas e manuais para apoio dos

professores nas atividades relativas ao tema.

Desde 2008, por meio do Programa Transitando Legal, da Empresa de Trânsito e

Transportes de Belo Horizonte – BHTRANS –,  alunos das escolas estaduais  vêm

conhecendo as regras de circulação no trânsito. Aqueles entre 6 e 12 anos têm tido a

oportunidade de assistir  a  palestras e participar  de uma peça sobre educação no

trânsito. Os professores também são capacitados e a escola ganha um projeto de

sinalização em seu entorno.

Em 2009,  a SEE criou o Programa Educação Viária  é Vital,  em parceria com a

Fundação Mapfre. Trata-se de um conjunto de propostas de atividades integradas às

disciplinas  e aulas,  envolvendo os alunos e  professores do  ensino fundamental  e

médio  em  uma  ampla  pesquisa  sobre  as  condições  da  circulação  viária  das

comunidades próximas às escolas e levando-os a implementar ações que tornem a

circulação mais segura, justa e eficiente.

Em setembro de 2010, o Centro de Experimentação e Segurança Viária – Cesvi –,

a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego – Abramet – e a Associação Nacional

de Transportes Públicos – ANTP – implantaram o movimento “Chega de Acidentes!”

propondo um plano de segurança viária.  A bem da verdade, a implantação desse

plano é prevista no Código de Trânsito Brasileiro, por meio de dois instrumentos: a

Política  Nacional  de  Trânsito  e  o  Programa  Nacional  de  Trânsito.  A política  que
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contém  as  diretrizes  foi  estabelecida  pela  Resolução  n.º  166/2004  do  Conselho

Nacional de Trânsito – Contran. Entretanto, o programa até agora não foi elaborado,

ou  seja,  ainda  não  foram  definidas  ações  coordenadas,  com  divulgação  de

estatísticas confiáveis, metas e prazos de redução de vítimas e acidentes.

A Prefeitura de Belo Horizonte,  por meio da BHTRANS, lançou em 12/5/2011 a

campanha “Andar de moto é legal. Arriscar a vida, não.”, em razão de os acidentes de

trânsito ocorrerem mais com motocicletas do que com outros veículos. O número de

acidentes tem crescido: em 1994 as motocicletas representavam apenas 7% da frota

de veículos da cidade e os motociclistas, quase 10% das vítimas de acidentes de

trânsito; em 2011, o percentual de motocicletas passou para 13% da frota, e 60% dos

acidentes de trânsito ocorreram com motociclistas. A campanha vai distribuir cartilhas

aos  motociclistas  com  dicas  de  segurança  e  informações  sobre  a  influência  do

excesso de velocidade nos acidentes com os veículos. Além de adesivos para afixar

nos baús das motocicletas, também foram confeccionados mil cartazes e 120 painéis

para  os  abrigos e  traseiras  de  ônibus.  O objetivo  da  campanha é  sensibilizar  os

motociclistas  para  que  respeitem  os  limites  de  velocidade  e  não  cometam  faltas

graves  no  trânsito.  A campanha  é  a  primeira  ação do Projeto  “Vida  no  Trânsito”,

lançada no dia  10/5/2011 em Belo  Horizonte.  Cinco cidades  do  País  participarão

desse  projeto  e  Belo  Horizonte  foi  escolhida  por  fazer  o  acompanhamento  da

evolução  dos  acidentes  do  trânsito  e  apresentar  um  grande  potencial  para  o

desenvolvimento do projeto. As cidades deverão desenvolver planos de ação para a

prevenção de acidentes de trânsito, bem como criar mecanismos de monitoramento e

avaliação das atividades e dos resultados alcançados, para que a experiência possa

ser reproduzida em outras cidades brasileiras. Em Belo Horizonte foram eleitas cinco

situações prioritárias que devem nortear as medidas de prevenção, com base nas

análises dos cruzamentos das diversas fontes de dados da área do trânsito e da

saúde: atropelamentos, bebida alcoólica e direção, excesso de velocidade, condutor

jovem envolvido em acidente de trânsito e acidentes de motocicleta.

Some-se a essas ações o lançamento no Brasil, em 11/5/2011, da resolução das

Organizações  das  Nações  Unidas  –  ONU  –  intitulada  “Década  de  Ações  para

Redução  de  Traumas  no  Trânsito”,  uma  campanha  mundial  em  favor  das  ações
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propostas pela Organização Mundial de Saúde – OMS – para reduzir pela metade o

número de vítimas do trânsito, no período de 2011 a 2020. O lema da campanha será

“Acreditar,  Ousar  e Agir”.  O documento  traça  diversas diretrizes  e  atitudes,  como

estimular  o  uso  de  capacete  por  motociclistas,  criar  faixa  de  segurança  para

pedestres, entre outras.

Antecipando-se  ao  lançamento  oficial  no  Brasil  da  campanha  da  ONU,  foi

relançada,  no dia 6/4/2011,  a Frente Parlamentar  em Defesa do Trânsito Seguro,

composta por Deputados Federais e Senadores, com a meta de reduzir pela metade

o número de acidentes com mortes até 2020, por meio de mudanças na legislação e

da fiscalização dos investimentos públicos  na área.  Segundo a Polícia Rodoviária

Federal, foram 40 mil mortes em 2010.

Assim, consideramos que a iniciativa de introduzir  educação para o trânsito nos

currículos  das  escolas  estaduais  está satisfatoriamente atendida  tanto  no que diz

respeito à legislação que a institui quanto nas medidas já desenvolvidas pelos órgãos

competentes de trânsito e do sistema estadual de educação, bem como nas ações

que estão sendo desenvolvidas pelos três entes federados.

Esses são os motivos pelo quais não acolhemos a proposição em análise.

Conforme a Decisão Normativa da Presidência nº 12, de 4/6/2003, esta Comissão

tem de se manifestar também sobre as proposições anexadas ao projeto em análise.

Como o teor de ambas proposições é praticamente idêntico, aplicam-se à proposição

anexada todas as considerações contidas neste parecer.

Conclusão

Pelo exposto, manifestamo-nos pela rejeição do Projeto de Lei nº 1.013/2011.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2011.

Carlin Moura, Presidente - Paulo Lamac, relator – Rômulo Viegas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.197/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em tela, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  n° 135/2007,  inst itui  o  Código  Estadual  de

Proteção aos Animais no âmbito do Estado.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/4/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente e Recursos Naturais e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Nos  termos do  art.  102,  III,  “a”,  do  Regimento  Interno,  cumpre-nos examinar  a

matéria nos seus aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

A proposição  em  epígrafe  objetiva  instituir  o  Código  Estadual  de  Proteção  aos

Animais,  com  vistas  a  “compatibilizar  o  desenvolvimento  socioeconômico  com  a

preservação ambiental”.

É  oportuno  ressaltar  que  proposição  idêntica  tramitou  nesta  Casa  em  três

legislaturas anteriores (Projetos de Leis nºs 802/2000, 129/2003 e 135/2007), tendo

esta Comissão analisado de forma detalhada a matéria no que tange ao juízo de

admissibilidade. Nas duas últimas 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° 135/2007:

“Com efeito, trata-se de matéria relacionada ao meio ambiente, tema sobre o qual

os Estados membros estão autorizados a legislar pela Constituição da República, nos

termos do art. 24, VI, §§ 1° a 4°.

Do  ponto  de  vista  material,  duas  normas  da  Lei  Maior  estão  diretamente

relacionadas à proteção da fauna. No inciso I do § 1º do art. 225, é imposta ao poder

público a obrigação de preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e

prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Por sua vez, o inciso VII do

citado artigo determina ao Estado ‘proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da

lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção

de espécies ou submetam os animais a crueldade’.

Em  relação  à  iniciativa  legislativa,  ela  é  amparada  pelo  art.  65,  ‘caput’,  da

Constituição do Estado.

Com o intuito  de  aprimorar  a  proposição e  corrigir  algumas falhas que contém,
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apresentamos  na  conclusão  o  Substitutivo  n° 1.  Entr e  as  falhas,  apontamos  o

tratamento dado à fauna aquática, assunto que já foi disciplinado em lei aprovada por

esta Casa; a composição de comissão de ética no âmbito dos biotérios, matéria de

iniciativa privativa do Governador do Estado, em face do art. 66, III, da Constituição

Estadual, e o estabelecimento de penalidades pelo Executivo, contrariando o inciso

XXXIX  do  art.  5° da  Constituição  Federal,  que  trata  dos  direitos  e  garantias

fundamentais dos homens, mulheres e instituições.

A bem da verdade, o Substitutivo nº 1 é o resultado da consolidação de diversos

diplomas existentes no plano da legislação federal, adaptados às peculiaridades do

Estado.  Por  se tratar de matéria complexa,  a nossa intenção de reunir,  de forma

sistematizada, em um único diploma normativo, as disposições relacionadas à fauna

parte do pressuposto de que essa medida é fundamental para a eficácia da futura lei

e  de  sua  compreensão  pelos  destinatários.  Assim,  esperamos  que  esta  Casa

promova um amplo debate acerca do projeto, com todos os segmentos da sociedade.

Entendemos que é preciso examinar com bastante cautela a viabilidade de o poder

público estadual exercer as atribuições de controle e fiscalização da fauna silvestre,

exótica, doméstica e domesticada. Como se sabe, somente com a promulgação da

Constituição  Federal  de  1988  é  que  os  Estados  membros  passaram  a  ter

competência para legislar sobre fauna. A nosso ver, Minas Gerais dispõe de estrutura

precária para o exercício dessas novas atribuições, hoje centralizadas no Ibama. Com

essas preocupações, pedimos especial atenção das comissões de mérito na análise

dessa matéria.

Resumidamente, o Substitutivo nº 1, de 33 artigos, subdividi-se em 12 capítulos. O

capítulo I trata das disposições preliminares. O capítulo II cuida dos princípios e dos

objetivos da política de proteção aos animais. O capítulo III  dispõe sobre a fauna

silvestre.  O capítulo  IV  disciplina  a  fauna exótica.  O capítulo  V  regula  as  faunas

doméstica e domesticada. O capítulo VI dispõe sobre a vivissecção. O capítulo VIII

trata dos sistemas intensivos de economia agropecuária e do abate de animais. O

capítulo VIII disciplina as licenças e os registros. O capítulo IX cuida dos aspectos

relacionados à fiscalização da lei. O capítulo X trata do dano à fauna. O capítulo XI

regulamenta  as  penalidades  e  a  forma  de  sua  aplicação.  Por  fim,  o  capítulo  XII
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estabelece disposições finais e transitórias”.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 1.197/2011 na forma do Substit utivo n°1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a Política Estadual de Proteção aos Animais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

Disposições Preliminares

Art. 1º - Todos os animais existentes no território mineiro, bem como seus ninhos,

abrigos  e  criadouros  naturais  ou  artificiais,  reconhecidos  de  utilidade  ao  meio

ambiente, são bens de interesse comum, respeitado o direito de propriedade, com as

limitações que a legislação em geral e esta lei, em especial, estabelecem.

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto nesta lei os animais da fauna ictiológica,

disciplinados em legislação especial.

Art. 2º - A Política Estadual de Proteção aos Animais será exercida em articulação

com os órgãos e entidades competentes da União e dos Municípios.

CAPÍTULO II

Dos Princípios e dos Objetivos da Política de Proteção aos Animais

Art. 3º - A Política Estadual de Proteção aos Animais se orientará pelos seguintes

princípios:

I - preservação e conservação da biodiversidade;

II - cumprimento da função social, ambiental e econômica da fauna;

III - exploração racional da fauna;

IV  -  compatibilização  entre  o  desenvolvimento  socioeconômico  sustentável  e  o

equilíbrio ambiental;

V - garantia da integridade das espécies animais endêmicas, raras ou ameaçadas

de extinção, e da fauna migratória, assegurando-se a manutenção dos ecossistemas

a que pertencem.

Art. 4º - São objetivos da Política Estadual de Proteção aos Animais:

I - garantir a perpetuação e a reposição das espécies;
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II - disciplinar as formas e os métodos de exploração dos animais destinados ao

consumo humano, à pesquisa, a trabalhos e à recreação;

III - estimular programas de educação ambiental e de turismo ecológico;

IV - proteger a fauna silvestre, exótica, doméstica e domesticada;

V - promover a recuperação de áreas degradadas;

VI - identificar as espécies de animais e as espécies ameaçadas de extinção;

VII - promover a pesquisa e a realização de atividades didático-científicas.

CAPÍTULO III

Da Fauna Silvestre

Art. 5º - Todos os animais pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer

outras, aquáticas ou terrestres, cujo ciclo de vida, no todo ou em parte, ocorra dentro

dos  limites  do  território  do  Estado  e  que  vivam  naturalmente  fora  do  cativeiro,

constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais,

são  propriedade  do  poder  público,  sendo  proibida  a  sua  utilização,  perseguição,

destruição, caça ou apanha.

Art. 6º - São vedados:

I - o exercício da caça profissional;

I - o exercício, sem licença, da caça amadorística ou para fins científicos;

III -  a comercialização, sem licença da autoridade competente, de espécimes da

fauna  silvestre  e  de  produtos  e  objetos  que impliquem  a sua caça,  perseguição,

destruição ou apanha, exceto o comércio de espécimes provenientes de criadouros

devidamente legalizados;

IV - a apanha, sem licença da autoridade competente, de ovos, larvas e filhotes

para comercialização e outros fins;

V  -  a  destruição,  sem  licença  da  autoridade  competente,  de  animais  silvestres

considerados nocivos à agricultura ou à saúde pública;

VI - o trânsito de peles ou outros produtos de animais silvestres desacompanhado

de comprovação de procedência;

VII - a utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha de espécimes utilizando

meios,  técnicas,  métodos,  aparelhos,  petrechos  ou  equipamentos  definidos  como

proibidos  em  regulamento  ou  feita  em  locais  e  períodos  também  definidos  em



562
____________________________________________________________________________

regulamento como proibidos;

VIII - a criação de animais silvestres sem licença da autoridade competente.

Art. 7º - Os empreendimentos e as atividades que envolvam a criação ou o manejo

da fauna silvestre em cativeiro dependem de licenciamento ambiental.

CAPÍTULO IV

Da Fauna Exótica

Art.  8º  -  Para  os  fins  desta  lei,  consideram-se  fauna  exótica  todos  os  animais

pertencentes  a  espécies  e  subespécies  cuja  distribuição  geográfica  não  inclui  o

território do Estado e a espécies ou subespécies introduzidas naturalmente ou pelo

homem, inclusive domésticas, em estado asselvajado ou alçado.

Art. 9º - São vedadas:

I - a introdução de espécie no Estado sem parecer técnico oficial favorável e licença

expedida pela autoridade competente;

II - a criação de espécimes da fauna exótica em cativeiro sem licença da autoridade

competente.

Art. 10 - Os empreendimentos e as atividades que envolvam a criação ou o manejo

da fauna exótica em cativeiro dependem de licenciamento ambiental.

CAPÍTULO V

Das Faunas Doméstica e Domesticada

Art.  11  -  Constituem  animais  da  fauna  doméstica  as  espécies  que,  mediante

processos  tradicionais  e  sistematizados  de  manejo  e  melhoramento  zootécnico,

passaram  a  apresentar  características  biológicas  e  comportamentais  de  estreita

dependência dos seres humanos.

Art. 12 - Constituem animais da fauna domesticada os espécimes pertencentes às

faunas silvestre, nativa ou exótica, provenientes da natureza ou de cativeiro, que se

tornaram dependentes das condições artificiais oferecidas pelos seres humanos para

a sua sobrevivência.

CAPÍTULO VI

Da Vivissecção

Art. 13 - Consideram-se vivissecção os experimentos didático-científicos realizados

com animais em centros de experiências e demonstrações.
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Art. 14 - Os biotérios e os centros de experiências e demonstrações com animais

vivos deverão ser registrados em órgão competente e por ele autorizados a funcionar.

Art. 15 - A vivissecção não será permitida:

I - sem o emprego de anestesia;

II - em centro de pesquisas e estudos não registrado em órgão competente;

III - sem a supervisão de técnico especializado;

IV - em animais que não tenham permanecido mais de quinze dias em biotérios

legalmente autorizados;

V -  em estabelecimento  de ensino fundamental  ou médio ou em qualquer  local

frequentado por menores de idade;

VI - em animal já submetido a outro experimento;

VII  -  em  experiências  cujos  resultados  já  são  conhecidos  ou  para  fins  de

demonstração didática já filmada ou ilustrada;

VIII - para fins comerciais ou de propaganda armamentista;

IX - em experiências cuja finalidade científica não esteja voltada para a obtenção de

resultados que visem à melhoria da saúde dos seres humanos e dos animais.

Art.  16  -  O animal  só  poderá ser  submetido  a intervenções recomendadas  nos

protocolos  das  experiências  que  integrem  pesquisa  ou  programa de  aprendizado

cirúrgico quando, durante ou após a vivissecção, receber cuidados especiais.

§  1º  -  Quando  houver  indicação,  o  animal  submetido  a  experiência  ou

demonstração poderá ser sacrificado sob estrita obediência às prescrições científicas.

§  2º  -  Caso  não  seja  sacrificado,  o  animal  utilizado  em  experiência  ou

demonstração somente poderá sair do biotério trinta dias após a intervenção, desde

que destinado a pessoa ou entidade que por ele queira responsabilizar-se.

Art.  17  -  É  vedada  a  realização  de  experimentos  não  autorizados  pelo  órgão

competente, bem como aqueles cujos resultados possam ser obtidos por métodos

alternativos.

CAPÍTULO VII

Dos Sistemas Intensivos de Economia Agropecuária e do Abate de Animais

Art.  18  -  A criação de animais  em sistema intensivo  de  economia  agropecuária

obedecerá a normas, métodos e padrões técnicos estabelecidos pelo poder público,
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na  forma estabelecida  na  regulamentação desta  lei,  proibida  a  engorda  de  aves,

suínos, caprinos, bovinos e outros animais por processos mecânicos, químicos ou

outros métodos considerados cruéis.

Art. 19 - O sacrifício de animais para consumo humano obedecerá ao disposto no

Decreto Federal nº 30.691, de 29 de março de 1952, e nas normas complementares

estabelecidas na regulamentação desta lei.

CAPÍTULO VIII

Das Licenças e dos Registros

Art. 20 - Para o exercício de atividade com animais da fauna silvestre e exótica no

Estado é obrigatória a licença.

§ 1º - A licença acoberta a guarda, o porte, o transporte e a utilização de aparelho,

petrecho e equipamento.

§  2º  -  A  licença  é  pessoal  e  intransferível,  e  sua  concessão  fica  sujeita  ao

recolhimento de emolumento administrativo.

§ 3º - A licença será expedida por prazo determinado, podendo ser suspensa ou

cancelada pelo órgão competente nos casos de infração à legislação pertinente ou

por motivo de interesse ecológico.

Art. 21 - Obrigam-se ao registro:

I  -  a  pessoa  jurídica  especializada  na  fabricação  de  aparelho,  petrecho  ou

equipamento de caça;

II - a pessoa física ou jurídica que crie ou comercialize animais da fauna silvestre ou

exótica;

III  -  a  pessoa física  ou jurídica  que industrialize  produtos da  fauna silvestre ou

exótica;

IV - as instituições privadas que realizem experimentos com animais.

Parágrafo único -  O registro será concedido por prazo determinado, mediante o

recolhimento de emolumento administrativo e atendimento das normas específicas

estabelecidas pelo órgão competente.

CAPÍTULO IX

Da Fiscalização

Art.  22 -  A fiscalização de animais, em caráter preventivo ou repressivo, incidirá
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sobre:

I - atividade que acarrete risco de dano ou dano à fauna;

II - captura, coleta, utilização, perseguição, destruição, transporte, comercialização,

caça,  apanha  e  criadouros  de  animais,  inclusive  de  seus  ovos,  larvas,  ninhos  e

abrigos;

III  -  beneficiamento,  conservação,  transformação,  trânsito  e  comercialização  de

peles e outros subprodutos de animais;

IV - aparelho, petrecho ou equipamento destinados a caça, captura, cria, realização

de experiência, transporte e guarda de animais.

Art. 23 - A fiscalização de animais será exercida:

I - pelos órgãos e entidades do Estado definidos na regulamentação desta lei, em

caso de animal destinado à vivissecção e à pecuária, bem como em caso de animal

pertencente à fauna silvestre e exótica;

II  -  pelo  poder  público  municipal  e  pelo  Estado,  este  em  caráter  supletivo,  nos

demais casos.

CAPÍTULO X

Do Dano à Fauna

Art. 24 - Constitui risco de dano e dano à fauna toda ação ou omissão que viole as

disposições contidas nesta lei, especialmente:

I - a introdução de espécie exótica sem autorização da autoridade competente;

II - a captura de espécime de espécie em extinção;

III  -  a captura de espécime em local  ou época proibidos ou com o emprego de

aparelho, petrecho, método ou técnica não permitidos;

IV - a prática de ação que provoque a morte de espécime por qualquer meio ou

modo, contrariando norma existente;

V - a prática de maus-tratos a animais.

CAPÍTULO XI

Das Penalidades

Art.  25  -  As  ações  e  omissões  contrárias  às  disposições  desta  lei  e  de  sua

regulamentação constituem infração administrativa, sujeitando o infrator às seguintes

penalidades, sem prejuízo de outras sanções civis, penais e administrativas cabíveis:
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I - advertência;

II - multa de R$50,00 (cinquenta reais) a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de

reais);

III  -  apreensão de animais, produtos e subprodutos da fauna e de instrumentos,

petrechos, máquinas, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na

prática da infração, lavrando-se o respectivo termo;

IV - interdição ou embargo total ou parcial da atividade, quando houver iminente

risco para a fauna;

V - suspensão ou cancelamento de licença ou registro, de entrega ou utilização de

documentos de controle ou registro expedidos pelo órgão competente;

VI  -  exigência  de  medidas  compensatórias  ou  mitigadoras  de  reposição  ou

reparação ambiental.

§ 1º - As penalidades previstas no "caput" deste artigo incidem sobre os autores

diretos,  representantes  legais  ou  contratuais,  ou  sobre  quem, de  qualquer  modo,

concorra para a prática da infração ou para dela obter vantagem.

§ 2° - Se a infração for praticada com a participaç ão direta ou indireta de técnico

responsável,  será  o  fato  passível  de  representação  para  abertura  de  processo

disciplinar pelo órgão competente, sem prejuízo de outras penalidades.

§ 3° -  As multas  previstas nesta lei  podem ser  parc eladas em até doze vezes,

corrigindo-se  o  débito,  desde que as parcelas  não sejam inferiores  a  50  Ufemgs

(cinquenta Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

§ 4º - Verifica-se a reincidência quando o agente comete nova infração da mesma

natureza, após ter sido condenado por decisão administrativa definitiva por infração

anterior, no período de doze meses.

§ 5° - Ocorrendo a reincidência específica, a multa  é aplicada em dobro.

§  6° -  Cabem  ao  órgão  competente  as  ações  administr ativas  pertinentes  ao

contencioso  e  à  propositura  das  execuções  fiscais,  relativamente  aos  créditos

constituídos.

§  7º  -  A autoridade  ambiental  que  tiver  conhecimento  de  infração  ambiental  é

obrigada  a  promover  a  sua  apuração  imediata,  mediante  processo  administrativo

próprio, sob pena de responsabilidade funcional, sem prejuízo de outras sanções civis
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e penais cabíveis.

Art. 26 - As infrações a esta lei são objeto de auto de infração, com a indicação do

fato, do seu enquadramento legal, da penalidade e do prazo para oferecimento de

defesa, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório.

Art.  27 -  Independentemente de depósito ou caução, o autuado tem o prazo de

trinta dias contado a partir  da autuação para apresentar recurso dirigido ao órgão

competente.

Art. 28 - Esgotados os prazos recursais, os produtos e subprodutos apreendidos

pela fiscalização, salvo os perecíveis, serão alienados em hasta pública, destruídos

ou inutilizados, quando for o caso, ou doados pela autoridade ambiental competente,

mediante prévia avaliação, a instituição científica, hospitalar, penal, militar ou pública

ou a outras com fins benemerentes, bem como a comunidades carentes, lavrando-se

o respectivo termo.

§ 1° - A autoridade ambiental competente encaminhar á cópia do termo de doação a

que se refere o "caput" deste artigo ao Ministério Público, para conhecimento.

§ 2° - Fica autorizada a retenção de veículo utiliz ado no cometimento de infração

até que o infrator regularize a situação no órgão competente, com o pagamento da

multa, o oferecimento de defesa ou a impugnação.

§ 3° - Os custos da retenção a que se refere o § 2º  correrão à conta do infrator.

Art.  29 - Os recursos provenientes da aplicação das multas e dos emolumentos

previstos  nesta  lei  serão  destinados  ao  custeio  das  atividades  de  fiscalização,

monitoramento e controle.

CAPÍTULO XII

Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 30 - No prazo de noventa dias contados da publicação desta lei, o Estado, por

intermédio dos órgãos e entidades competentes, promoverá a revisão dos convênios

firmados com os órgãos ou entidades da União, para adequá-los aos termos desta lei.

Art. 31 - O Poder Executivo providenciará a distribuição gratuita de cópias desta lei

às  escolas  de  ensino  fundamental,  médio  e  superior,  públicas  e  privadas,  aos

sindicatos  e  associações  de  proprietários  e  trabalhadores  rurais  do  Estado,  às

bibliotecas públicas e às prefeituras municipais.
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Parágrafo  único  -  A  distribuição  de  que  trata  o  "caput"  deste  artigo  será

acompanhada de ampla divulgação e explicação do conteúdo da lei e dos princípios

de conservação da natureza.

Art. 32 - Esta lei será regulamentada no prazo de cento e oitenta dias contados da

data de sua publicação.

Art. 33 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente – Delvito Alves, relator – Cássio Soares – Rosângela

Reis – André Quintão – Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.220/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe, fruto do

desarquivamento do Projeto de Lei nº  4.360/2010, dispõe sobre a divulgação, em

cada estabelecimento da rede pública de ensino, de informações sobre a pessoa que

dá nome àquele estabelecimento.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em tela estabelece para o 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.

Conforme destacou a Comissão precedente, a matéria em pauta é tratada pela Lei

n° 13.408,  de  21/12/1999,  que  dispõe sobre  a  denomi nação de  estabelecimento,

instituição e próprio público do Estado. De maneira simplificada, entende-se como

estabelecimento público a repartição ou o departamento mantido pelo Estado para

exercer  suas  atividades  públicas  ou  executar  serviços  públicos.  No  caso  da
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educação,  os  estabelecimentos  de  ensino  estadual  são  definidos  como  escolas

estaduais, e a sua denominação pode homenagear, nos termos da legislação vigente,

alguém que tenha se dedicado à promoção do saber.

A mencionada Lei nº 13.408, de 1999, em seu art. 2º determina que a denominação

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. O § 1º do mesmo artigo determina, ainda, que será observada

a  correlação  entre  a  destinação  do  estabelecimento,  da  instituição  ou  do  próprio

público  que  se  pretende  denominar  e  a  área  em  que  se  tenha  destacado  o

homenageado, se pessoa de projeção em âmbito local.

No intuito de dar celeridade ao processo legislativo, a Comissão de Constituição e

Justiça valeu-se, em parte, dos argumentos apresentados no parecer emitido por esta

Comissão de mérito à época da tramitação do Projeto de Lei nº 4.360/2010, de cujo

desarquivamento  originou  a  proposição  em  comento.  A  então  Comissão  de

Educação,  Ciência,  Tecnologia  e  Informática  apresentou,  na  legislatura  anterior,

substitutivo que foi integralmente incorporado no Substitutivo nº1, ora apresentado.

Como a Lei n° 13.408, de 1999, já trata da matéria e tendo em vista a coerência do

ordenamento  jurídico,  propôs-se,  no  Substitutivo  nº  1,  inserir  o  conteúdo  da

proposição em análise como dispositivo naquela lei. Além disso, propôs-se ampliar o

escopo do comando original, estendendo-o a outros estabelecimentos públicos que

não os de ensino.

Mantemos a posição que a Comissão de Educação adotou na legislatura anterior:

parece-nos que divulgar os feitos das pessoas que dão nome aos próprios públicos é

reavivar  a  deferência  a  elas  prestada.  De  fato,  com  o  passar  do  tempo,  os

homenageados  são,  infelizmente,  esquecidos.  São válidas,  portanto,  as  iniciativas

que divulguem efetivamente o  trabalho  proeminente  que realizaram para  que seu

exemplo possa inspirar outras pessoas a se destacarem nos campos de atividade a

que se dediquem.

Como a medida proposta no projeto de lei  em análise pode estimular atitudes e

comportamentos construtivos, julgamos, como a Comissão de Constituição e Justiça,
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que  deve  abranger  todos  os  tipos  de  estabelecimentos,  instituições  e  próprios

públicos do Estado e não apenas os estabelecimentos de ensino.

Por fim, na forma original da proposição, determinava-se que as informações sobre

a  vida  do  homenageado  fossem  divulgadas  por  meio  de  cartilha  ou  folheto

distribuídos aos alunos no primeiro mês do ano letivo. Não nos parece adequado

impor  a  forma  como  essa  divulgação  deve  se  dar,  pois  seria  uma  ingerência

normativa  do  Poder  Legislativo  em  matéria  sujeita  à  exclusiva  competência

administrativa  do  Poder  Executivo.  Estamos,  portanto,  de  acordo com a  exclusão

dessas determinações no substitutivo apresentado.

Essas são, pois, as razões que nos levam a nos posicionarmos favoravelmente à

proposição em tela, com as alterações propostas pela Comissão precedente.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.220/2011, no 1°

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2011.

Carlin Moura, Presidente – Paulo Lamac, relator – Rômulo Viegas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.270/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Gustavo  Valadares,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.270/2011,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.465/2007, “institui o registro de

máquinas  e  implementos  agrícolas,  como  tratores,  colheitadeiras,  máquinas  de

beneficiamento agrícola e outros similares, torna obrigatória a instalação de “chip” de

identificação e localização dos mesmos e dá outras providências”.

Publicada no Diário  do Legislativo em 28/4/2011,  a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Política Agropecuária e Agroindustrial e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem  a matéria  a  esta  Comissão para  receber  parecer  preliminar  quanto  a  sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, consoante dispõe o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O  projeto  em  exame  objetiva  instituir  o  registro  de  máquinas  e  implementos

agrícolas,  como  tratores,  colheitadeiras,  máquinas  de  beneficiamento  agrícola  e

outros similares. A proposição determina ainda a obrigatoriedade de instalação, nos

referidos bens, de “chip” que os identifique e possibilite sua localização.

Nos termos da proposição, o registro terá por base a numeração gravada pelas

fábricas ou montadoras, a qual, juntamente com a instalação do “chip”, deverá ocorrer

antes de as máquinas e os implementos serem comercializados.

Trata-se de iniciativa legislativa cujo propósito é precisamente coibir a prática de

furtos e roubos desses bens. Nesse sentido, pode-se dizer que a matéria versada no

projeto diz respeito à segurança pública, por isso que inserida no rol de competências

do Estado, tendo em vista o princípio autonômico, base de nossa federação.

De outra parte, inexiste, no caso, regra instituidora de reserva de iniciativa a servir

de óbice a que este Parlamento deflagre o processo de elaboração legislativa sobre a

matéria.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 1.270/2011.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Delvito  Alves,  relator  –  Gustavo  Corrêa  –  Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.971/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre a

adoção  de  formatos  abertos  de  arquivos  para  criação,  armazenamento  e

disponibilização  digital  de  documentos  pelos  órgãos  e  entidades  do Estado,  bem

como pelos órgãos autônomos e pelas empresas sob o controle estatal”.

Publicada no “Diário  do Legislativo”  de 2/6/2011,  a proposição foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de

Administração Pública, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.
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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

A proposição  em  tela  determina  que  os  órgãos  e  entidades  da  administração

pública  estadual  adotem,  preferencialmente,  formatos  abertos  de  arquivos  para

criação, armazenamento e disponibilização digital de documentos.

De acordo com o art. 2º, entendem-se por formatos abertos de arquivos aqueles

que possibilitam a interoperabilidade entre diversos aplicativos e plataformas, internas

e  externas;  que  permitem  aplicação  sem  nenhum  restrição  ou  pagamento  de

“royalties”; e que podem ser implementados plena e independentemente por múltiplos

fornecedores  de  programas  de  computador,  em  múltiplas  plataformas,  sem  ônus

relativos à propriedade intelectual para a necessária tecnologia.

Afirma o autor que o projeto de lei objetiva “a adoção de um padrão na criação e na

distribuição  de  documentos  públicos  do  Estado,  utilizando-se  do  formato  Open

Document Format – ODF –, pois o padrão aberto é um requisito para que o “software”

livre  seja  realmente  livre  em  sua  totalidade”.  Argumenta  que  “a  utilização  e  a

padronização efetiva desses formatos provocarão avanços significativos na utilização

do “software” livre no Estado”.

Trata-se de importante iniciativa, adotada recentemente pelos Estados do Rio de

Janeiro (Lei Estadual nº 5.978, de 2011) e do Paraná (Lei nº 15.742, de 2007), que

vem em sintonia com a adoção do “software” livre, objetivando, entre outras metas, o

aumento da competitividade da indústria nacional de “software”, o oferecimento de

condições de capacitação para trabalhadores do setor e, sobretudo, a diminuição do

gasto público com o licenciamento de programas de computador.

Adicionalmente, deve-se considerar que a medida também favorece o administrado,

que,  para  exercer  seus  direitos  perante  a  administração  pública,  não necessitará

adquirir programas de computador ou sistemas operacionais onerosos.

O “Open Document Format” – ODF – é um conjunto de formatos de arquivos para

aplicações de escritório,  como, por exemplo, edição de texto, planilhas de cálculo,

apresentações  de  “slides”  e  banco  de  dados.  O  padrão  é  reconhecido  pela
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Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT – na norma NBR ISO/IEC 26.300,

desde 12/5/2008. A utilização deste padrão torna muito mais prática a distribuição de

documentos, já que basta a utilização de programas compatíveis, independentemente

de sistema operacional (Windows, Linux, etc.).

Deve-se  reconhecer  o  acerto  do  projeto  quando  estabelece  que  seja  dada  a

preferência à adoção dos arquivos de formato aberto. Isso porque, em determinadas

situações, a adoção obrigatória de tais tecnologias pode revelar-se inoportuna, pois

as  soluções  existentes  podem  não  se  adequar  às  necessidades  da  organização,

acarretando custos adicionais de adaptação, ou, no pior dos casos, comprometer a

atuação da administração pela adoção de programas que não contenham as funções

exigidas.

Ademais, no caso de programas de computador, para poder ser dada preferência a

um determinado bem ou serviço em detrimento de outro, deverão ser comparados os

custos  totais  de  aquisição  de  ambas  as  soluções,  tanto  as  livres  quanto  as

proprietárias.  Assim,  caso  seja  licitado  um  programa de  informática,  deverão  ser

igualmente avaliados os custos totais, que incluem aquisição, treinamento, instalação

e suporte, entre outros, fundamentando-se, dessa forma, a decisão de compra por

parte da Administração.

Com  relação  à  adoção  de  formatos  padronizados,  como  o  pretendido  ODF,

entendemos  que  a  lei  não  deve  incluir  parâmetros  tecnológicos  de  modo  tão

específico e preferimos remeter seu detalhamento à regulamentação. O substitutivo

que ora se apresenta admite que o texto permaneça suficientemente flexível para

recepcionar  a  adoção  de  formatos  abertos  de  maior  disseminação  ou  mais

apropriados para determinadas situações. Vale observar que, como a tecnologia está

em  constante  avanço,  com  o  tempo,  pode  cair  em  desuso  o  meio  previsto  na

proposição.  Relativamente a esse ponto, é fundamental lembrar que regras desse

teor opõem-se ao caráter perene das leis em sentido formal.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.971/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
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SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a adoção de formatos abertos de arquivos pelos órgãos e entidades

da administração pública estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Os  órgãos  e  entidades  da  administração  pública  estadual  adotarão,

preferencialmente,  formatos  abertos  de  arquivos  para  criação,  armazenamento  e

disponibilização digital de documentos.

Art. 2º – Entendem-se por formatos abertos de arquivos aqueles que:

I – possibilitam a interoperabilidade de diversos aplicativos e plataformas, internas e

externas;

II – permitem aplicação sem quaisquer restrições ou pagamento de “royalties”;

III  –  podem  ser  implementados  plena  e  independentemente  por  múltiplos

fornecedores de programas de computador, em múltiplas plataformas, sem nenhum

ônus relativo à propriedade intelectual para a necessária tecnologia.

Art. 3º – Os entes mencionados no art.  1º desta lei adaptarão seus sistemas de

informática  para  o  recebimento,  a  publicação,  a  visualização e  a  preservação de

documentos digitais em formato aberto, nos termos definidos em regulamento.

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

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente – Delvito Alves, relator – Cássio Soares – Luiz Henrique

– André Quintão.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.064/2011

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe tem por escopo

instituir a Política de Educação para o Trânsito e dar outras providências.

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 de 2º turno, nos termos do art. 189, §

1º, do Regimento Interno.

Em obediência ao disposto no § 1º do art. 189 do mesmo Diploma, consta deste

parecer a redação do vencido.
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Fundamentação

O projeto em análise, na forma do vencido, estabelece diretrizes de educação para

o trânsito no Estado com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre o papel de

cada cidadão no trânsito, segundo as seguintes diretrizes: estímulo à criação de uma

nova cultura no trânsito; valorização do comportamento seguro no trânsito; promoção,

por  meio do órgão executivo estadual  de trânsito,  de atividades, ações e projetos

específicos de educação para o trânsito; 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; e 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.  Ainda  mais,

determina que 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.

O trânsito,  entendido como sendo a utilização das vias  por  pessoas, veículos  e

animais  para  fins  de  circulação,  parada,  estacionamento  e  operação  de  carga  e

descarga, constitui um complexo sistema de relações dos homens entre si e deles

com o espaço no qual interagem. Uma vez que o crescimento das cidades gera um

maior número de veículos circulantes, de pessoas transitando, de crianças nas ruas,

inevitavelmente  os  problemas  crescem  na  mesma  proporção,  comprometendo  a

mobilidade e a acessibilidade aos espaços destinados ao tráfego.

Os índices de acidentes no trânsito denunciam os perigos envolvidos nesse tipo de

convivência,  já  que,  na  maior  parte  dos  acidentes,  está  presente  o  excesso  de

velocidade e manobras inadequadas. O tipo de infração mais cometido em Minas

Gerais, nos últimos seis anos, segundo dados do Detran-MG, está relacionado ao

excesso de velocidade.

Em função disso, fica evidente a oportunidade de se desenvolverem campanhas de

conscientização e educação de trânsito para se alterar a cultura de violência, com a

ideia dominante de mudança de atitudes, de comportamentos e de valores, mediante
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a  disseminação  de  informações  e  a  participação  das  pessoas  na  solução  de

problemas. Tais campanhas só podem ser consideradas eficazes na medida em que

a população se conscientizar do seu papel como protagonista no trânsito e alterar

comportamentos irregulares.

O relator considera pertinente a argumentação do autor da proposição de que a

pretendida  política  educacional  deverá  “desencadear  um  processo  de  profunda

reflexão sobre o trânsito e promover ações voltadas para a área, por meio da adesão

da sociedade nas suas diversas representações”. E, ainda, que “a finalidade dessa

política,  portanto,  é  estabelecer  ações  diretivas  para  a  educação  de  trânsito,  de

maneira que elas sejam realizadas com eficácia, com o fim de se mudar uma cultura

muito  enraizada,  fazendo  com que o trânsito  se  torne,  realmente,  um espaço de

convivência democrática e solidária”.

Reitera  esta  Comissão  o  entendimento  de  que  os  Estados  podem  ditar  regras

relativas à educação para o trânsito, contanto que tais normas não invadam a esfera

privativa da União em matéria de trânsito e transporte.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

1.064/2011na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Celinho  do  Sinttrocel,  Presidente  -  Gustavo  Valadares,  relator  -  Anselmo  José

Domingos.

PROJETO DE LEI Nº 1.064/2011

(Redação do Vencido)

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;

II – valorização do comportamento seguro no trânsito, a fim de evitar acidentes;
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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 de sua publicação.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 582/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 582/2011, de autoria do Deputado Elismar Prado, que declara

de utilidade pública a Associação dos Amigos dos Hipertensos de Uberaba – ASAH –,

com sede nesse Município, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 582/2011

Declara de utilidade pública a Associação Amigos dos Hipertensos de Uberaba –

ASAH –, com sede no Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Amigos dos Hipertensos

de Uberaba – ASAH –, com sede no Município de Uberaba.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 1º de junho de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Gustavo Corrêa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 822/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 822/2011, de autoria do Deputado Duarte Bechir, que declara de

utilidade pública a Associação Antialcoólica Lar Feliz, 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 822/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação Antialcoólica  Lar  Feliz,  com  sede  no

Município de Santana do Jacaré.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Antialcoólica Lar Feliz,

com sede no Município de Santana do Jacaré.

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

Sala das Comissões, 1º de junho de 2011.

Luiz Henrique, Presidente – Gustavo Corrêa, relator – Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 971/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  971/2011,  de  autoria  do  Deputado Sávio  Souza  Cruz,  que

declara de utilidade pública o Clube de Ciências Onze de Agosto – CCOA –, com

sede no Município de Muzambinho, 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 971/2011

Declara de utilidade pública o Clube de Ciências Onze de Agosto – CCOA –, com

sede no Município de Muzambinho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Clube de Ciências Onze de Agosto –

CCOA –, com sede no Município de Muzambinho.

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

Sala das Comissões, 29 de junho de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Ana Maria Resende, relatora – Bosco.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 987/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 987/2011, de autoria da Deputada Rosângela Reis, que declara

de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do

Aço – Consaúde –, com sede no Município de Ipatinga, 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 987/2011

Declara de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da

Microrregião do Vale do Aço – Consaúde –, com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal de Saúde

dos Municípios da Microrregião do Vale do Aço – Consaúde –, com sede no Município

de Ipatinga.

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

Sala das Comissões, 15 de junho de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Ana Maria Resende.
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COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 5/7/2011, as seguintes comunicações:

Do Deputado Sávio Souza Cruz notificando o falecimento da Sra. Conceição Piló,

ocorrido em 3/7/2011, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva notificando o falecimento de Matheus Vilas Boas

Lemos da Silva, ocorrido em 2/7/2011, em Ouro Fino. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 8 DE JULHO DE 2011

ATAS

ATA DA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 6/7/2011

Presidência do Deputado José Henrique

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

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei Complementar nº

16/2011  -  Projetos  de  Lei  nºs  2.172  a  2.178/2011  -  Requerimentos  nºs  1.168  a

1.178/2011 - Requerimentos das Comissões de Defesa do Consumidor (5), de Meio

Ambiente, de Minas e Energia, de Turismo (2), do Trabalho (3), de Transporte (2), de

Direitos  Humanos (6),  de  Participação  Popular  (2),  de  Saúde e  de  Turismo e  de

Esporte e dos Deputados Hélio Gomes, Anselmo José Domingos e Duilio de Castro -

Comunicações:  Comunicações  das  Comissões  de  Assuntos  Municipais  (2),  de

Administração Pública, de Transporte, de Saúde e de Educação e dos Deputados

Sebastião Costa e Gilberto Abramo - Oradores Inscritos: Discursos da Deputada Liza

Prado e dos Deputados Pompílio Canavez, Rogério Correia, Paulo Guedes e Carlin

Moura - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da

Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Questões  de  ordem;  chamada  para

recomposição de quórum; existência de número regimental para a continuação dos

trabalhos  -  Questão  de  ordem  -  Votação  de  Requerimentos:  Requerimento  da

Comissão de Transporte; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Requerimentos

das Comissões de Transporte (2), de Minas e Energia, de Defesa do Consumidor (4),

de Meio Ambiente, de Saúde, de Turismo (2), de Turismo e de Esporte, do Trabalho

(3), de Direitos Humanos (6), de Participação Popular (2) e dos Deputados Anselmo

José  Domingos,  Duilio  de  Castro  e  Hélio  Gomes;  aprovação  -  Requerimento  nº

226/2011;  aprovação  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  -  Requerimentos  nºs  254  e

275/2011; aprovação - Requerimento nº 299/2011; aprovação com a Emenda nº 1 -

Requerimento nº 307/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Requerimento

nº 310/2011; aprovação com a Emenda nº 1 - Requerimento nº 311/2011; aprovação

com a Emenda nº 1 - Requerimento nº 312/2011; aprovação com a Emenda nº 1 -



582
____________________________________________________________________________

Requerimentos nºs  313,  340 e 341/2011;  aprovação -  Requerimento nº  363/2011;

aprovação com a Emenda nº 1 - Requerimentos nºs 372, 377 e 400/2011; aprovação

-  Requerimento  nº  401/2011;  aprovação  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  -

Requerimentos nºs  405,  467 e 470/2011;  aprovação -  Requerimento nº  471/2011;

aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Requerimentos nºs 472, 474 e 616/2011;

aprovação - Requerimento nº 758/2011; aprovação com a Emenda nº 1 - 2ª Fase:

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

quórum especial para votação de proposta de emenda à Constituição - Discussão,

em  1º  turno,  da  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  21/2011;  discurso  do

Deputado  Paulo  Guedes;  encerramento  da  discussão  -  Inexistência  de  número

regimental  para  a  continuação  dos  trabalhos  -  Palavras  do  Sr.  Presidente  -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Alencar da Silveira Jr. - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio -

Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bruno Siqueira - Carlin Moura -

Carlos  Henrique -  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 -

Fred  Costa  -  Gilberto  Abramo  -  Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo

Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - João Leite - João Vítor Xavier - Juninho

Araújo  -  Leonardo  Moreira  -  Liza  Prado  -  Luiz  Carlos  Miranda  -  Luiz  Humberto

Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Mauri Torres - Neider

Moreira - Neilando Pimenta - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Veneroso

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

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

Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h12min,  a  lista  de
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comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- A Deputada Rosângela Reis, 2ª- Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

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

Expediente.

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 16/2011

Dá nova redação ao § 3º do art. 3º da Lei Complementar nº 88, de 12 de janeiro de

2006, que dispõe sobre a instituição e a gestão de região metropolitana e sobre o

Fundo de Desenvolvimento Metropolitano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O § 3º do art. 3º da Lei Complementar nº 88, de 12 de janeiro de 2006,

passa a vigorar com a seguinte nova redação:

“Art. 3º - (...)

§  3º  –  Somente  será  instituída  Região  Metropolitana com população superior  a

quinhentos mil habitantes, incluída a população dos municípios que integram o seu

respectivo  Colar  Metropolitano,  conforme  levantamento  constante  do  parecer

técnico.”.

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

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2011.

Neilando Pimenta

Justificação: Esta proposição visa possibilitar a instituição de região metropolitana
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com população superior a 500 mil habitantes, incluída a população do seu respectivo

colar metropolitano, conforme levantamento constante do parecer técnico.

Conforme estabelece a Lei  Complementar  nº  88,  de 12/1/2006,  a instituição de

região  metropolitana  objetiva  a  integração,  a  organização,  o  planejamento  e  a

execução de funções públicas de interesse comum entre municípios limítrofes (art. 2º,

“caput”), com vistas ao desenvolvimento econômico e social da sua região (parágrafo

único).

Ocorre que a referida legislação veda a instituição de região metropolitana com

menos de 600 mil habitantes, de modo a também desconsiderar a população dos

Municípios integrantes do seu colar metropolitano.

Como  disposto  em  seu  art.  9º,  no  capítulo  dedicado  à  gestão  de  região

metropolitana, “A integração, para efeito de planejamento, organização e execução

das  funções públicas de  interesse comum, dos  Municípios  que compõem o colar

metropolitano  se  fará  por  meio  de  resolução  da  Assembleia  Metropolitana,

assegurada  a  participação  do  Município  diretamente  envolvido  no  processo  de

decisão” (grifo nosso).

Ora,  a  própria  lei  complementar  em  estudo  dispõe  de  mecanismo destinado  à

integração  dos  Municípios  que  compõem  o  colar  metropolitano,  dado  o

reconhecimento da  sua importância  para o cumprimento  satisfatório  dos  objetivos

principais da região metropolitana a ser instituída, sendo questão de justiça a inclusão

dos seus habitantes nos levantamentos populacionais e de crescimento demográfico

constantes do parecer técnico (art. 3º, I).

Portanto, para que os objetivos relacionados pela Lei Complementar nº 88/2006,

quais  sejam  o  da  partilha  equilibrada  de  benefícios,  a  definição  de  políticas

compensatórias dos efeitos de sua polarização e o estabelecimento do planejamento

de médio e longo prazos, possam de fato proporcionar o seu efetivo desenvolvimento,

se faz mister a alteração legislativa ora proposta.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste meu 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.
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PROJETO DE LEI Nº 2.172/2011

Institui o Dia Estadual do Trabalhador em Locação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  instituído  o  Dia  Estadual  do  Trabalhador  em  Locação,  a  ser

comemorado, anualmente, em 20 de novembro.

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

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2011.

Rosângela Reis

Justificação:  Esta  proposição  visa  homenagear  a  categoria  profissional  dos

trabalhadores nas empresas locadoras do Estado de Minas Gerais, incluindo: locação

de  veículos,  de  máquinas  e  equipamentos  agrícolas,  industriais  e  comerciais,  de

ferramentas, de equipamentos médicos e hospitalares, de aparelhos eletrônicos, de

artigos para festas, de peças do vestuário, de equipamentos e materiais esportivos e

de  lazer,  de  sinucas  e  bilhares,  de  equipamentos  de  informática,  de  banheiros

químicos e de estruturas tubulares para montagem de palco.

O sindicato que representa a categoria, denominado Sindicato dos Trabalhadores

de  Locação  do  Estado  de  Minas  Gerais  –  Sintral-MG  –,  foi  reconhecido  pelo

Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  no  dia  13/7/2010,  e  sua  criação  é  reflexo  da

necessidade  de  agir  com  união  na  defensa  coletiva  de  direitos  comuns  dos

trabalhadores das empresas de locação no Estado,  pois  esses profissionais  eram

“disputados”  por  outras  entidades  juridicamente  organizadas  com  a  finalidade  de

arrecadar  a  contribuição  sindical,  as  quais,  no  entanto,  não  assumiam  os

compromissos com os problemas enfrentados pela categoria no seu dia a dia. Assim,

após anos a fio em que esses trabalhadores não recebiam sequer convite oficial para

filiação  a  qualquer  sindicato,  iniciou-se  a  criação  de  uma  instituição  própria,

desaguando no instrumento legítimo de representatividade que é o valoroso Sintral-

MG.

Em exposição de motivos, a direção do Sintral-MG justifica a escolha do dia 20 de

novembro  para  a  comemoração  do  Dia  do  Trabalhador  em  Locação  em  nosso

Estado, considerando a sua fundação ocorrida nesta data. A instituição dessa data

marca  a  relevância  da  mobilização  e  da  construção  de  um  novo  tempo  de
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organização e de eficiência em negociações coletivas em prol de maiores benefícios

para toda a categoria, deixando para a história uma antiga política do abandono.

Por tais razões, 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 e do Trabalho para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.173/2011

Cria o Parque Estadual da Serra de Santa Helena, no Município de Sete Lagoas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica criado o Parque Estadual  da Serra de Santa Helena, Unidade de

Conservação localizada no Município de Sete Lagoas.

Art. 2º - A criação e a implantação do Parque Estadual da Serra de Santa Helena

têm como objetivos:

I  -  preservar  a diversidade de ecossistemas representativos  dos remanescentes

naturais  da  região  (mata  atlântica  e  cerrado),  em  decorrência  de  sua  relevância

ecológica e beleza cênica;

II  -  proteger  a  biodiversidade  e  os  aspectos  originários  de  uma  área  natural

diferenciada, própria para a educação ambiental;

III  -  conservar  a  paisagem  natural,  sua  fauna  e  sua  flora,  como  elementos

promotores do ecoturismo e da recreação em contato com a natureza.

Art. 3º - Constituem elementos identificadores e fatores determinantes da criação e

da implantação do Parque Estadual da Serra de Santa Helena:

I - natureza exuberante de mata nativa e reservas de fauna e flora;

II - vegetação predominante do cerrado;

III - floresta integrante do bioma mata atlântica, constituída de relevante diversidade

biótica e fundamental para a proteção das encostas dos morros;

IV - espécies nativas do cerrado e da mata atlântica, com relevante beleza cênica

propícia à contemplação e à visitação;

V - espaço natural com reconhecido potencial turístico;

VI  -  remanescente  natural  conservado  em  Município  de  intenso  processo  de

urbanização;
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VII  -  ecossistema  não  representado  satisfatoriamente  no  Sistema  Estadual  de

Unidades de Conservação da Natureza.

Art. 4º - O Parque Estadual da Serra de Santa Helena situa-se em área de 295ha

(duzentos e noventa e cinco hectares) de terra e 40ha (quarenta hectares) de mata

nativa, a ser delimitada, demarcada e registrada em cartório.

Parágrafo  único  -  Havendo  a  necessidade  de  indenizações,  poderá  ser  feita

compensação tributária.

Art.  5º  -  Sem  prejuízo  das  demais  atribuições  definidas  na  legislação  vigente,

compete à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a

coordenação geral  do  Parque Estadual  da  Serra  de Santa  Helena,  e  ao  Instituto

Estadual de Florestas – IEF -, a sua implantação e administração.

§ 1º - Deverá ser criado o Conselho Gestor do Parque Estadual da Serra de Santa

Helena, no prazo máximo de um ano contado a partir da data da publicação desta lei.

§ 2º - O IEF submeterá ao Conselho Estadual de Política Ambiental – Copam - e ao

Conselho  Gestor  do  Parque  Estadual  da  Serra  de  Santa  Helena,  para  análise  e

aprovação, o Plano de Manejo do referido Parque no prazo máximo de dois anos

contados a partir da data da publicação desta lei.

Art. 6º - Os recursos necessários à implantação, à administração e à manutenção

do Parque Estadual da Serra de Santa Helena serão alocados pelo Estado no PPAG

e  na  Lei  Orçamentária  Anual,  a  partir  do  exercício  financeiro  seguinte  ao  da

aprovação desta lei.

Art. 7º - Para fins de implantação e manutenção do Parque Estadual da Serra de

Santa Helena, o órgão gestor do Sistema Estadual de Unidades de Conservação da

Natureza fica autorizado a constituir parcerias e firmar convênios com a União, com o

Município  de  Sete  Lagoas  e  com  Organizações  da  Sociedade  Civil  de  Interesse

Público, sem fins lucrativos, desde que tenham objetivos afins.

Art.  8º  -  Aplica-se,  subsidiariamente,  no  que  couber,  à  criação,  implantação  e

manutenção do Parque Estadual da Serra de Santa Helena e ao uso sustentável de

suas adjacências o disposto na legislação estadual.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2011.

André Quintão
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Justificação:  Incumbe  ao  poder  público  defender  e  preservar  o  meio  ambiente,

conforme determina o art. 225 da Constituição Federal, especialmente em seu inciso

III:

“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.

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I  -  preservar  e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover  o manejo

ecológico das espécies e ecossistemas;

(…)

III  -  definir,  em  todas  as  unidades  da  Federação,  espaços  territoriais  e  seus

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão

permitidas somente através de  lei,  vedada qualquer  utilização que comprometa  a

integridade dos atributos que justifiquem sua proteção”.

A criação do Parque Estadual da Serra de Santa Helena, em Sete Lagoas, visa a

garantir  a  preservação  do  ecossistema  e  das  belezas  cênicas  naturais,  proteger

contra  o  desmatamento  e  a  destruição  da  natureza  e  propiciar  a  realização  de

pesquisas e estudos da biodiversidade,  oferecendo condições para o turismo e a

conscientização ambiental.

Diante  do  exposto,  configurado  o  interesse  público,  a  relevância  científica  e  a

necessidade  de  manter  para  uso  das  populações  locais  uma  área  natural  com

extraordinária diversidade biótica e beleza cênica, contamos com o apoio dos nobres

pares para a aprovação desta matéria.

-  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 2.174/2011

Obriga as escolas da rede estadual de ensino a afixar cartaz informando o resultado

por  elas  obtido  na  última  apuração  do  Índice  de  Desenvolvimento  da  Educação

Básica – Ideb –, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
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Teixeira - Inep.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam as escolas da rede estadual de ensino obrigadas a afixar em local

de fácil acesso e visível ao público, em folha de tamanho A3, a nota por elas obtidas

na última apuração do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb – do

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep.

Art.  2º  – As escolas  da rede estadual  de ensino deverão informar,  por  meio de

carta-circular,  aos pais  ou aos responsáveis  pelos  alunos ali  matriculados,  a nota

obtida pela unidade na última apuração do Ideb.

Art.  3º – As despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por conta de

dotação orçamentária própria, suplementada, se necessário.

Art. 4º – O Poder Executivo, por intermédio do órgão competente, regulamentará

esta lei no prazo de noventa dias contados da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2011.

Marques Abreu

Justificação:  O Índice  de  Desenvolvimento  da  Educação Básica –  Ideb –  é um

índice  que  classifica  as  escolas  públicas  com  notas  de  0  a  10,  com  base  em

informações sobre o aprendizado dos alunos e taxas de aprovação. A obrigação de

as escolas públicas do Estado darem ampla publicidade ao índice obtido na última

apuração do Ideb está de acordo com os princípios da transparência e eficiência.

Fornecendo  esses  dados  à  população,  as  escolas  permitirão  maior  controle  e

cobrança por parte da sociedade civil  quanto ao nível de aprendizado e taxas de

aprovação de suas respectivas unidades. Além disso, vai representar importante fator

de motivação para melhora dos índices, com o consequente aumento, da qualidade

da educação ministrada nas escolas públicas da rede estadual. Desta forma, faz-se

necessária a aprovação da proposição para o desenvolvimento educacional do nosso

Estado.

- 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 2.175/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares do Município

de Muzambinho, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Agricultores

Familiares do Município de Muzambinho, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2011.

Pompílio Canavez

Justificação: A Associação dos Agricultores Familiares do Município de Muzambinho

é uma associação sem fins lucrativos, com duração por tempo indeterminado, com

sede  nesse  Município.  Tem  por  finalidades  divulgar  os  produtos  dos  agricultores

familiares, através de feiras, exposições e eventos em geral, fomentar e assistir ao

agricultor familiar,  entre outras. Seus estatutos estão registrados no Cartório do 1º

Ofício Notarial da Comarca de Muzambinho.

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

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

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.176/2011

Disciplina a venda eletrônica de produtos e serviços por meio de sítios de compra

coletiva pela internet e estabelece critérios de funcionamento para essas empresas

no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As empresas que exploram o comércio eletrônico de vendas coletivas por

meio da internet deverão manter serviço telefônico de atendimento ao consumidor

gratuito e de acordo com as normas de funcionamento dos chamados “call centers”.

Art.  2º  -  A hospedagem  dos  sítios  de  venda  coletiva  eletrônica  deverá  ser  de

responsabilidade  de  empresa  com  sede  ou  filial  em  território  nacional,  sendo

obrigatória a identificação, na primeira tela do sítio, de informação acerca da empresa

responsável pela hospedagem da página eletrônica.

Art.  3º  -  As  ofertas  deverão  conter,  no  mínimo,  as  seguintes  informações  em



591
____________________________________________________________________________

tamanho não inferior a 20% (vinte por cento) da letra da chamada para a venda:

I – quantidade mínima de compradores para a liberação da oferta;

II – prazo para a utilização da oferta por parte do comprador, que deverá ser de, no

mínimo, seis meses;

III – endereço e telefone da empresa responsável pela oferta;

IV – em se tratando de alimentos, deverá constar da oferta informações acerca de

eventuais complicações alérgicas e outras complicações que o produto pode causar;

V – a informação acerca da quantidade de clientes que serão atendidos por dia e a

forma de agendamento para a utilização da oferta por parte dos compradores;

VI – a quantidade máxima de cupons que poderão ser adquiridos por cliente, bem

como os dias de semana e horários em que o cupom da oferta poderá ser utilizado.

Art. 4º - Caso o número mínimo de participantes para a liberação da oferta não seja

atingido, a devolução dos valores pagos deverá ser realizada em até setenta e duas

horas.

Art. 5º - As informações sobre ofertas e promoções somente poderão ser enviadas

a clientes  pré-cadastrados por  meio do sítio,  com a expressa autorização para o

recebimento das informações em sua conta de correio eletrônico.

Art. 6º - Os impostos de competência estadual e municipal serão recolhidos na sede

das  empresas  responsáveis  pelo  fornecimento  do  produto  ou  do  serviço,

independentemente da localização da sede do sítio responsável por sua veiculação.

Art.  7º  -  Serão  responsáveis  pela  veracidade  das  informações  publicadas  a

empresa  proprietária  do  sítio  de  vendas  coletivas  e  o  estabelecimento  ofertante,

respondendo solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor.

Art.  8º - Aplica-se ao comércio coletivo eletrônico, no que couber, o disposto no

Código de Defesa do Consumidor.

Art. 9º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  Este  presente projeto de lei  tem como escopo trazer  transparência

para o setor de compras coletivas via internet,  recém-criado no País.  O comércio

virtual de “compras coletivas” é fato novo. O Brasil  assiste a esse fenômeno com
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intensidade desde 2010 e, até o presente momento, nada foi feito  para que essa

atividade tivesse uma regulamentação, a fim de proteger o consumidor. É de suma

importância  que  o  vínculo  criado  entre  os  “sites”  de  compra  coletiva,

estabelecimentos e consumidores seja transparente.

Conforme propomos com este projeto de lei, o público-alvo - consumidor – deve ser

informado acerca das condições e detalhes dos produtos e serviços oferecidos, quais

as regras para a sua utilização e entrega, enfim, todas as informações necessárias a

permitir uma escolha consciente entre participar ou não da ação programada.

É evidente que a modalidade é uma inovação do “marketing”, transformando altos

valores gastos em publicidade na TV e no rádio em ações diretas, oferecendo ao

consumidor uma relação próxima ao produto, um “testdrive”, que é feito diretamente

no estabelecimento, a preços sempre muito competitivos.

Esta  inovação,  por  suas  características,  é  muito  salutar,  desde  que  sejam

observadas algumas regras simples, que visam proteger o consumidor final, que, ao

adquirir os produtos e serviços ofertados por estas empresas, está se inserindo em

uma grande ação mercadológica e precisa estar ciente disso.

Dessa forma, requer-se a apreciação e a aprovação deste projeto, como forma de

dar segurança ao consumidor envolvido nessa atividade comercial.

- 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 2.177/2011

Dispõe  sobre  o  desenvolvimento  de  ações  de  atendimento  e  acompanhamento

psicossocial  às  famílias  das  vítimas  de  calamidades  públicas  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a desenvolver, observadas as condições

estabelecidas em regulamento, ações de acompanhamento psicossocial às famílias

das vítimas de calamidades públicas ocorridas no território do Estado.

Art.  2º  – As ações de que trata esta lei  poderão ser implantadas no âmbito de

programa governamental  de  competência  do  Gabinete  Militar  do  Governador,  em
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especial no que compete à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, sendo facultada

a formalização, mediante convênio, de parcerias entre o Governo do Estado e os

Municípios atingidos.

Art. 3º – As ações de acompanhamento psicossocial compreendem:

I – o cadastramento da população afetada;

II – a oferta de atendimento psicológico;

III – o aconselhamento em assistência social;

IV - o levantamento dos indicadores sociais locais;

V – a integração com as atividades de defesa civil;

VI – o auxílio para a reinserção no mercado de trabalho;

VII – a coordenação das ações comunitárias de solidariedade;

VIII – o devido encaminhamento aos órgãos sociais competentes.

Art.  4º – Na execução das ações de que trata esta lei, caberá ao poder público

promover  a  articulação  entre  os  órgãos  governamentais  de  assistência  social  e

psicológica, as instituições privadas de caráter assistencial de reconhecido interesse

público e os demais setores da sociedade civil organizada.

Art. 5º – O desenvolvimento das ações de que trata esta lei observará o disposto

nas Leis nºs 7.157, de 7 de dezembro de 1977, e 11.102, de 26 de maio de 1993, e

nos Decretos nºs 19.077, de 12 de fevereiro de 1978, e 43.424, de 10 de julho de

2003, observadas as atribuições e competências do Sistema Nacional de Defesa Civil

– Sindec.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2011.

Neilando Pimenta

Justificação: O governo federal, ao reformular as diretrizes nacionais para fins de

planejamento e execução das atividades de defesa civil, visou a planejar e promover

a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as

inundações.

E  Minas  Gerais,  por  sua  vez,  buscou  se  alinhar  à  nova  ordem  implementada,

especialmente  no  que  se  refere  às  atribuições  e  às  competências  delegadas  ao

Estado, com relação à coordenação e à execução das atividades de defesa civil.
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Entre tais atividades estão a manutenção de informações e a elaboração de planos

e  programas,  a  previsão  de  recursos  orçamentários  próprios,  a  capacitação  de

recursos  humanos,  a  execução,  a  distribuição  e  o  controle  dos  suprimentos

alimentares  e  o  estabelecimento  de  requisitos  para  a  decretação de  situação  de

emergência  e  estado de calamidade;  todavia,  tanto  a  União  quanto  o  Estado  de

Minas Gerais não estabeleceram dispositivos referentes às ações de atendimento e

acompanhamento  psicossocial  destinados  às  famílias  das  vítimas  de  acidentes

naturais, calamidades e eventos de grande proporção, esquecendo-se do principal

durante as tragédias: o aspecto humano.

A exemplo do disposto no art. 1º, “a” e “b”, do Decreto Federal nº 1.080, de 8/3/94,

que  regulamenta  o  Fundo  Especial  para  Calamidades  Públicas,  somente  se

encontram previstos o apoio material e o de recuperação da estrutura afetada, como

o suprimento de água potável e de alimentos e o restabelecimento emergencial dos

serviços básicos essenciais.

Desse  modo,  os  aspectos  psicológico  e  assistencial  ficaram  sem  o  devido

tratamento,  deixando de lado a possibilidade de que o Estado possa oferecer  um

atendimento adequado a todos os que, de uma forma ou de outra, sofrem com tais

tipos de tragédias, muitas vezes perdendo a sua moradia, o emprego e até mesmo

membros da família.

Assim, esta proposta visa a permitir que o Estado de Minas Gerais, sempre pioneiro

no desenvolvimento de ações de defesa civil, possa também oferecer, em parceria

com  os  Municípios  atingidos  e  em  articulação  com  entidades  assistenciais  da

sociedade  civil,  atendimento  psicossocial  às  famílias  das  vitimas  de  calamidades

públicas, em sua maioria carentes, amparando-os de forma mais completa e objetiva.

Por essas razões, conto com o apoio dos nobres 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 2.178/2011

Dá nova redação ao inciso V do art. 3º da Lei nº 14.937, de 12 de dezembro de

2003, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores –
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IPVA – e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O inciso V do art. 3° da Lei n° 14.937, d e 23 de dezembro de 2003, passa

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3° – É isenta do IPVA a propriedade de:

V – veículo de motorista profissional autônomo que o utilize para transporte público

de passageiros na categoria “aluguel” - táxi -, inclusive motocicleta licenciada para o

serviço de mototáxi ou motofrete, adquirido com ou sem reserva de domínio;”.

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

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2011.

Rogério Correia

Justificação:  Ao  propormos  essa  modificação  na  Lei  nº  14.937,  de  23/12/2003,

temos a intenção de estender aos trabalhadores licenciados na atividade de motofrete

– motobóis – um benefício que já é direito dos trabalhadores de mototáxi.

No dia 2/7/2011, a Prefeitura de Belo Horizonte sancionou a Lei nº 10.220, de 2011,

regulamentando a atividade de motofrete na cidade, atendendo uma regulamentação

do Contran que estabelece regras para essa atividade.

Essa modificação na lei objetiva estender aos motobóis a isenção do pagamento do

IPVA, como forma de fazer inteira justiça à categoria. Por se tratar de uma classe

muito sofrida, certamente muitos se beneficiarão com esta medida.

Por essas razões, aguardo de meus pares a aprovação deste projeto de lei.

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

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

REQUERIMENTOS

Nº 1.168/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Defesa Social pedido de providências para o aumento do efetivo de

policiais  militares  no  49º  Batalhão  da  Polícia  Militar,  para  diminuir  os  índices  de

criminalidade  no  Bairro  Fortaleza,  em  Ribeirão  das  Neves.  (-  À  Comissão  de

Segurança Pública.)

Nº 1.169/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Tribunal de Justiça de Minas Gerais pedido de providências para a abertura de vagas
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a serem preenchidas por meio de concurso público nos quadros do Poder Judiciário

do Estado, além das vagas abertas para remoção. (- À Comissão de Administração

Pública.)

Nº 1.170/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  a  reestruturação  do  Instituto

Médico-Legal de Uberaba, bem como para o aumento do efetivo de médicos-legistas

que atendem nessa unidade. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.171/2011, do Deputado Inácio Franco, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Diretoria do Sindicato Intermunicipal da Indústria do Calçado

de Nova Serrana pela comemoração dos 20 anos dessa entidade. (- À Comissão de

Turismo.)

Nº  1.172/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais pedido de informações sobre a

operação  Ouro  Branco  II,  que  detectou  adulterações  no  leite  processado  em

Leopoldina e Campo Belo, e sobre os indícios de que o ilícito esteja sendo praticado

por outras cooperativas. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  1.173/2011,  da  Comissão  de  Justiça,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Governador do Estado e à Secretaria de Planejamento pedido de providências para

que apreciem a possibilidade de concessão de reajuste remuneratório às carreiras de

Auxiliar Executivo, Assistente Executivo e Analista Executivo da Defesa Social. (- À

Comissão de Administração Pública.)

Nº 1.174/2011,  da Comissão do Trabalho, em que solicita seja encaminhado ao

Iepha-MG pedido de providências com vistas à realização de estudos para minimizar

impactos causados pela empresa Novelis do Brasil Ltda., no Município de Ouro Preto.

(- À Comissão de Cultura.)

Nº  1.175/2011,  da  Comissão  de  Turismo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Turismo pedido de informações sobre o acesso de empreendedores

privados a recursos do Fundo de Assistência ao Turismo. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  1.176/2011,  da  Comissão  de  Turismo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Transportes  pedido  de  providências  para  que  seja  provida  a

infraestrutura de acostamento nos trechos rodoviários que ligam Capitólio a Escarpas
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do Lago e Guapé a Capitólio.

Nº 1.177/2011,  das Comissões de Turismo e de Esporte,  em que solicitam seja

encaminhado ao Ministério  do Esporte pedido de  providências  para que agilize  o

processo encaminhado pelo Tupi Esporte Clube que visa a seu enquadramento na

Lei de Incentivo ao Esporte.

Nº 1.178/2011, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso às Sras. Erlinda Maria Silva, Presidente da OAB-Mulher de

Betim, e Sílvia Pedrosa, Secretária Adjunta da Diretoria da OAB-Betim, e aos Srs.

Gilberto  Marques  de  Sá,  Presidente  da  OAB-Betim,  Alair  Cesar  Rabelo,  Vice-

Presidente da OAB-Betim, e Adilson Rocha, Conselheiro da Comissão de Assuntos

Penitenciários da OAB-MG, pela criação da Sala do Advogado no Ceresp de Betim.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões de Defesa do

Consumidor (4), de Meio Ambiente, de Minas e Energia, de Turismo (2), do Trabalho

(3),  de  Transporte  (2),  de  Direitos  Humanos  (6),  de  Participação  Popular  (2),  de

Saúde e de Turismo e de Esporte e dos Deputados Hélio  Gomes, Anselmo José

Domingos e Duilio de Castro.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Assuntos

Municipais (2), de Administração Pública, de Transporte, de Saúde e de Educação e

dos Deputados Sebastião Costa e Gilberto Abramo.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, a Deputada Liza Prado.

A Deputada Liza Prado* - Boa tarde, senhoras e senhores, professoras combativas

do Estado de Minas Gerais, sejam bem-vindas. Que Deus as abençoe e que a luta de

vocês seja vitoriosa. A Assembleia é a casa de vocês e tem a honra de recebê-las

nesta  tarde.  Podem  ter  certeza  de  que  nenhuma  luta  é  em  vão.  Espero  isso

realmente e, como referência, cito as professoras de Contagem que aqui estão. Além

de lutar por um salário, um piso salarial, ainda estão em disfunção, com unidades da

Funec  sendo  fechadas,  o  que  é  uma  vergonha.  Espero  que  a  população  de

Contagem não permita isso,  que possamos desenvolver  o ensino técnico,  que as

professoras e os professores possam lutar por melhores condições de trabalho e que
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jamais  fechemos  escolas.  Que  possamos  pagar  um  bom  salário  e  que  o  nosso

servidor seja valorizado. Portanto, parabéns pela presença de vocês nesta tarde.

Quero  também  cumprimentar  a  minha  cidade  de  Uberlândia  e  sua  Prefeitura,

juntamente com toda a comunidade do Bairro Tocantins, que reinaugurou o Emei,

uma  instituição  de  ensino  infantil  em  que  as  professoras  têm  condições  de

desenvolver  um trabalho com qualidade.  Portanto,  agora as crianças estão sendo

bem  atendidas,  com  todo  o  ambiente  escolar  preparado  para  uma  educação  de

qualidade,  com  infraestrutura  para  que  as  professoras  e  os  professores  possam

realmente ensinar as nossas crianças.

Estamos todos de parabéns, porque somos pessoas que lutamos a vida inteira.

Principalmente  as  pessoas  mais  carentes  sabem  lutar  e  reivindicar.  Toda  essa

conquista parte da premissa de que houve muita luta para que pudéssemos ter hoje

esse  espaço  educacional,  que  a  Prefeitura  inaugurou;  um  espaço  respeitado  e

valorizado.  Entregamos a Emei e,  portanto,  cumprimento a comunidade do Bairro

Tocantins,  em  Uberlândia.  Tenho certeza  de  que é  referência  para  o  restante  do

nosso país.

Quero  falar  também  sobre  algumas  preocupações  nossas  e  fazer  alguns

encaminhamentos para  a 16ª  Delegacia em Uberlândia.  Uberlândia recebeu duas

Comissões,  a  de  Direitos  Humanos  e  a  de  Segurança  Pública,  para  discutir  as

condições precárias em que os policiais civis atuam na cidade. É um sofrimento e um

desrespeito a falta de infraestrutura com que os policiais têm de conviver todos os

dias para desenvolver o seu trabalho.  Essa realidade não deve ser diferente com

relação a  grande  parte  dos  servidores.  Não queremos dizer  que isso  seja  dessa

administração,  mas o  descaso já  vem  de muito  tempo.  Entra  e  sai  governo e  o

servidor público continua sem condições de desenvolver seu trabalho decentemente.

Os banheiros da 16ª Delegacia de Uberlândia estão interditados. Como um policial

civil, que está lutando para que possamos ter uma cidade segura, pode ter qualidade

de vida se não tem nem condições de fazer um trabalho digno e adequado?

Conversamos com os Deputados João Leite,  Luiz Humberto Carneiro e Tenente

Lúcio  para  encontrarmos  uma  saída  para  essa  questão.  Conversamos  com  o

Secretário Danilo de Castro, que, inclusive, assumiu um compromisso e já destinou
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recursos no Orçamento para a reforma. Em conversa com o João de Deus e com os

Deputados Tenente Lúcio e Luiz Humberto Carneiro, estamos, como disse, buscando

uma saída. O Deputado João Leite, a quem concederei aparte daqui a instantes, tem

acompanhado muito essa questão, juntamente com o Delegado da Polícia Civil Jésus

Barreto, que tem se esforçado muito para que a Polícia Civil tenha um local decente

para trabalhar.

Talvez,  precisemos,  naquela  ponta  da  delegacia,  fazer  uma  permuta  com  a

Universidade Federal de Uberlândia para que as Risps tenham um local mais amplo,

talvez com IML. Os recursos empregados na 16ª talvez não surtirão efeito, em função

de ser uma demanda grande, mas a solução muito interessa aos policiais civis da

nossa  cidade,  à  Prefeitura,  ao  nosso  povo  e  ao  governo.  Tenho  certeza  de  que

conseguiremos uma solução para os problemas da 16ª.

O Deputado João Leite (em aparte) - Muito obrigado, Deputada Liza Prado.

A Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa teve a oportunidade à

ir  a Uberlândia e visitar a delegacia. Na verdade é um lugar que já conhecíamos.

Quando presidi  a  CPI  Carcerária,  que  tratou  da  fuga de Fernando Beira-Mar  em

Minas Gerais,  fomos a  Uberlândia.  Naquela  altura tínhamos perto  de  500 presos

acautelados naquela delegacia. Muitas coisas mudaram desde essa época. Foram

construídas duas unidades penais em Uberlândia, onde os internos estão cumprindo

suas penas. Temos agora uma situação em que os servidores da Polícia Civil estão

numa condição muito ruim. O local foi palco de muitas rebeliões na história. É um

prédio, uma edificação já ultrapassada. Como V. Exa. já disse, há um esforço para

uma  recuperação.  Temos  lá  praticamente  oito  Áreas  Integradas  de  Segurança

Pública. Espero que, efetivamente, tenhamos a recuperação daquela unidade e que

os servidores da nossa Polícia Civil tenham boas condições de trabalho.

Quero dizer, Deputada Liza Prado, que esse tema é especial para mim. Já perdi

meu pai,  mas ele serviu na segurança pública durante toda a sua vida em Minas

Gerais.  Começou  na  guarda-civil,  nas  ruas,  e  encerrou  a  sua  carreira  como

Investigador de Polícia.

Então, é uma preocupação que temos. Espero que em Uberlândia tudo dê certo. Já

avançou muito  com a  retirada dos  presos  da  guarda da Polícia  Civil  e,  agora,  é
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preciso dar uma situação digna ao trabalho dos nossos policiais. Muito obrigado e

parabéns.

A Deputada Liza Prado* - Eu é que agradeço. Digo ao Deputado João Leite e aos

Deputados  presentes  que,  realmente,  em  Uberlândia  está  passando  da  hora  de

termos um local adequado para que a Polícia Civil seja valorizada. Estivemos com os

Delegados, que também passam por muitas dificuldades no Estado de Minas Gerais.

Sabemos  que  é  preciso  melhorar  as  condições  de  trabalho  e  discutir  a  questão

salarial.  Tenho  certeza  de  que  podemos  canalizar  e  apresentar  propostas  a  esta

Casa.  Está  passando  da  hora  de  termos  um  espaço  melhor  para  a  polícia  em

Uberlândia. Por mais que haja esforços tanto da Prefeitura quanto da Polícia Civil,

sabemos que não são suficientes. É preciso dar uma resposta, pois não há condições

de os presos ficarem ali.

Precisam ver a situação dos cartórios, onde se observam banheiros interditados. O

prédio  é  da  década  de  60,  e  parte  daquela  área,  o  estacionamento,  pertence  à

universidade federal.  Então, quem sabe poderiam fazer uma permuta, para termos

um prédio novo? Talvez a Risp fosse um local que abrigasse temporariamente até a

construção do novo prédio. Pedimos a interdição; de acordo com o laudo do Corpo de

Bombeiros, constatou-se que não há a mínima condição de segurança. A Polícia Civil

precisa  resgatar  sua  autoestima.  Portanto,  não  podemos  permitir  que  continuem

sendo tratados com tão grande descaso.

Deputado Rogério Correia, isso não é de agora. Sai governo, entra governo, e essa

dificuldade continua. Sabemos que o desmonte é total, mas tenho muita esperança

de que solucionaremos o assunto. Não posso prometer o que não depende de mim,

mas podem ter certeza de que trabalho todos os dias para que a nossa cidade e a

nossa região tenham melhores condições de trabalho. Tenho certeza de que estamos

avançando.

Conversei com o Delegado, algumas propostas já saíram, e ele me disse: “Não

tenho  recursos.  O  recurso  que  tenho  não  dá  para  isso”.  São  R$700.000.000,00

apenas  para  reformar  Uberlândia,  mas  é  preciso  reformar  todos  os  prédios,  400

unidades. Se dividirmos para cada um, quanto não daria? Ou seja, R$700.000.000,00

não dariam para reformar nem a de Uberlândia. Sabemos que é preciso suplementar
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os recursos.

Conversamos também com o Secretário e, aliás, pedimos ao Danilo que nos dê

uma resposta positiva quanto à necessidade de suplementação ou de se colocarem

recursos no Orçamento para construção própria. Acho que é a saída mais viável, para

que tenhamos, por exemplo, um IML. A Prefeitura já doou e, agora, renova a doação

para que façamos essa permuta com o Estado, com a universidade federal. Devemos

encontrar uma saída, não é simples, não é uma coisa fácil de resolver, mas tenho

certeza de que caminhamos para a resolução desse problema. Realmente, espero

que  Deus  ilumine  todas  essas  cabeças.  Os  Delegados  Gilmar  e  Samuel  serão

convidados para discutir o assunto em Belo Horizonte, para encontrar uma saída e

solucionar aquele problema. Não é uma coisa nova, constantemente há problemas.

Nos programas de TV de vários canais, como SBT, Paranaíba e Rede Globo, os

nossos entrevistadores, como o Potinho, o Amarildo, o Marquinhos Maracanã, o Nei,

o Lourival e vários outros, têm-se preocupado constantemente com isso e procurado

ajudar a população, falando e mostrando a insatisfação da polícia em relação a isso.

Creio que temos avançado.

Deputado Rogério, gostaria de falar de outro tema que me deixa muito feliz e torço

para que seja realizada audiência pública na nossa cidade: a questão do gasoduto.

Deputado Pompílio, é importante que Uberlândia receba um gasoduto. Estamos com

um projeto, pois em Uberaba há uma área que será doada, cujo assunto já está em

pauta. Tenho certeza de que ajudará a Petrobras a ter uma unidade de gasoduto

também na região de Uberaba. O Triângulo Mineiro ficará muito engrandecido e, com

certeza, nossa economia ajudará nossos empresários e desenvolverá uma região que

sofre.  As  cidades-polo,  como Uberlândia  e  região,  sofrem  com  a  dificuldade  dos

pequenos Municípios, que não têm onde buscar escolas e creches, desaguando os

problemas sociais de moradores de rua e outros gravíssimos nas cidades maiores.

Com isso, perdemos recursos, pois os problemas são graves, e isso me preocupa.

Agora, o Ministro dos Transportes suspendeu as obras da duplicação do anel de

Minas Gerais. Quer dizer, suspender as obras da BR, cujo edital seria lançado nesta

semana, prejudica muito o povo mineiro. Minas Gerais tem perdido muito com isso, e

a nossa região do Triângulo Mineiro sofre.
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Creio  que  medidas  como essas podem  amenizar  um pouco nossos  problemas.

Deputado Anselmo José Domingos, já pensou agir assim: se há uma pessoa doente,

vamos matá-la? Na verdade, se há problema no Ministério, que mandem prender os

corruptos. Agora,  pararem as obras que beneficiarão todo um Estado e toda uma

população? Tenho certeza de que essa não é uma ideia da Presidenta Dilma, porque

ela é mulher - aliás, uma mulher em quem votei e acredito. Então isso é um absurdo,

uma  aberração.  Minas  Gerais  está  perdendo  obras  mais  uma  vez.  Ponham  os

bandidos na cadeia ou façam tudo, mas não parem as obras que ajudarão a melhorar

a vida do povo.

Essa questão do gasoduto também foi anunciada como forma de atrair a instalação

de  uma fábrica  de  amônia  e  ureia  pela  Petrobras  no  Triângulo  Mineiro.  Os  dois

produtos são matérias-primas para a produção de fertilizante nitrogenado. De acordo

com  o  Governador  na  época,  as  estimativas  são  de que  investimentos  totais  na

instalação  do  ramal  chegam  a  R$750.000.000,00,  sendo  que  R$500.000.000,00

serão aplicados na primeira  etapa de interligação entre  São Carlos  e  Uberaba e

R$250.000.000,00 de Uberaba a Uberlândia. Aliás, foi o Aécio quem anunciou isso na

época. Conversamos agora com o Governador. A Prefeitura tem feito um empenho

enorme. O Prefeito tem-se dedicado a isso constantemente e, de 15 em 15 dias, vai

às  Secretarias  de  Estado para  discutir.  Na primeira  etapa,  de  acordo  com essas

informações repassadas pelo governo do Estado, serão 235km de gasoduto de São

Carlos a Uberaba; e, num segundo momento, outros 120km até Uberlândia.

Solicitei uma audiência pública para convidar o pessoal da Gasmig e os Deputados

da nossa região. Assinei um requerimento juntamente com o Deputado Elismar Prado

e  tenho  certeza  de  que  o  governo  nos  apoiará  e  participará  dessa  comissão,

juntamente com a Siurb, em Uberlândia, a CDL, a Prefeitura, ou seja, todos que se

preocupam  com  o  desenvolvimento  da  nossa  cidade.  Independentemente  da

coloração das bandeiras partidárias, o importante é o povo de Minas Gerais, o povo

do Triângulo Mineiro, que precisa realmente desse gasoduto. Essa expectativa inicial

no mercado é de 3.000.000m3 por dia, podendo chegar a 5.000.000m3 por dia. Os

estudos para a  implantação desse projeto  foram coordenados também na época,

quando foi anunciado - aliás, além de ter a Gasmig, há a Cemig - e determinado o
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procedimento necessário para a construção do gasoduto que ligará São Carlos  a

Uberaba e ao Triângulo Mineiro.

A oferta de gás natural é condição fundamental. Na época, uma matéria muito bem-

feita foi publicada pelos jornais “Estado de Minas” e “Estadão”. A jornalista Raquel

Massote dizia que a oferta de gás natural é condição fundamental para a instalação

da fábrica da Petrobras, que estaria orçada em mais de R$2.000.000.000,00 para a

produção de 1.000.000t por ano do produto. Na disputa pelo projeto, estariam, além

do  Triângulo  Mineiro,  os  Municípios  de  Três  Lagoas,  no  Mato  Grosso  do  Sul,  e

Linhares, no Espírito Santo.

Portanto, essa é uma decisão que a Petrobras... Aliás, estamos aqui recebendo o

Sr. Felipe Attiê, nosso Secretário de Educação, que muito nos honra e tem realizado

um brilhante trabalho.  Fico contente de vê-lo aqui,  lutando pelos uberlandenses e

pelo nosso povo, dando dignidade e ajudando a população a obter uma habitação

decente. Esperamos que Uberlândia tenha realmente esse canal do gasoduto. Como

o Gasoduto Brasil-Bolívia - Gasbol -, esperamos que o gasoduto entre São Carlos e

Uberlândia seja realidade. Os Deputados da nossa cidade e todos os que a amam

estão trabalhando arduamente para sermos beneficiados.

Deputado Tenente Lúcio, o meu tempo está se esgotando; faltam alguns minutos

para finalizar o meu pronunciamento. Quero dizer da minha felicidade de estar nesta

tribuna, de ser uma porta-voz e de mostrar as necessidades do nosso povo. Encerro

minha fala parabenizando, mais uma vez, a nossa cidade, os nossos parlamentares,

políticos e a nossa sociedade civil, que têm feito de tudo para que essa cidade tenha

equilíbrio entre o crescimento e a qualidade de vida de um povo que necessita de

condições  dignas  de  trabalho.  Além  disso,  que tenhamos  condições  para  que as

nossas crianças se desenvolvam com saúde. Então, é preciso que toda a sociedade

participe ativamente dos seus problemas, buscando soluções para vivermos melhor.

Esta Casa é fundamental para discutirmos propostas e saídas. Além disso, para que

saibamos a importância de ter um Parlamento que escuta e discute os problemas do

seu  povo.  É  preciso  que  traga  soluções  adequadas  e  específicas  para  cada

Município.

Portanto, fico feliz de poder utilizar esta tribuna. Denunciaremos o que houver de
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errado. Não comungo com ideias erradas nem propostas que prejudiquem o nosso

povo. Sempre pautei a minha vida por uma posição em defesa dos mais carentes e

necessitados. Nesta Casa, quero ser e sempre serei o braço forte e a vez de quem

não tem voz e ajudar principalmente a educação, porque todos são sofredores.

Espero  que  vocês  consigam  reabrir  as  negociações,  com  o  apoio  do  nosso

Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, e de toda a Assembleia. Tenho certeza de que

essa é uma luta justa, e ninguém aqui pode pensar o contrário. Portanto, não posso

concordar com o que está acontecendo no nosso Estado. É muito descaso. Sabemos

que, ao sair governo e entrar outro, dificulta-se a situação, mas quero acreditar que

neste momento vocês estão com o poder para que se reabram as negociações e

sejam melhoradas as condições de vida.

Não posso concordar,  Deputado Vanderlei  Miranda,  não podemos aceitar  o que

está  sendo feito  em Contagem. Fico triste ao perceber  que há um local  onde as

professoras estão deprimidas, contrariadas porque as Funecs estão sendo fechadas.

Infelizmente  percebemos  o  descaso que  o  governo de Contagem tem  dado às

professoras e aos professores. Não podemos permitir que as crianças não tenham

merenda de qualidade. Vou lutar até o fim para que essas professoras retornem para

o local de trabalho, as crianças tenham merenda de qualidade e o pequeno produtor

da agricultura familiar  seja respeitado. Que a merenda seja de qualidade decente.

Vou lutar até a vitória, com vocês, ao lado do povo mineiro. Tenho certeza de que esta

Casa será o braço forte e firme sempre ao lado de vocês.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Pompílio Canavez.

O Deputado Pompílio Canavez - Concedo aparte ao Deputado Vanderlei Miranda.

O  Deputado  Vanderlei  Miranda  (em  aparte)*  -  Gostaria  de  informar  sobre  uma

notícia que entrou agora, por meio do “twitter”. Acaba de acontecer um acidente entre

duas carretas no Anel Rodoviário, ou seja, mais um. O DNIT encontra-se mergulhado

nessa lambança da corrupção, o Anel Rodoviário continua fazendo mais vítimas, e

nenhuma solução se dá para essa importante via da nossa Capital. Está aqui o aviso

do acidente entre duas carretas. Essa é a rotina do Anel Rodoviário. Nós, moradores

de  Belo  Horizonte,  os  que  transitam  pela  nossa  Capital,  não  temos  nenhuma

segurança ao transitar  por  ele. Então temos de evitá-lo,  porque o Anel virou uma
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verdadeira roleta-russa.  Se entramos nele, não sabemos se sairemos dali  vivo.  É

lamentável,  mas  esse  é  mais  um  acidente  registrado  no  Anel  Rodoviário.  Não

sabemos até quando ficaremos à mercê das soluções para esse problema existente

ali. Obrigado, caro colega, Deputado Pompílio Canavez.

O Deputado Pompílio Canavez - Eu que agradeço, Deputado Vanderlei Miranda. Sr.

Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,  educadoras  e  educadores  que  se

encontram  nas  galerias  desta  Casa,  iniciarei  minha  fala  dizendo  da  minha

incredulidade  com  a  demora  do  governo  do  Estado  em  negociar  com  os

trabalhadores em greve.

Governador Antonio Anastasia, o Estado está em greve, e não só os educadores

que se encontram nas galerias, mas também a Polícia Civil está em greve, a saúde

está  em  greve,  o  Ipsemg  está  em  greve.  E  isso  com  um  agravante,  porque  a

educação está em greve para que o governo do Estado cumpra a lei e pague o piso

que já é lei,  que já foi  reconhecido pelo Supremo Tribunal.  A demora do STF em

publicar o acórdão não pode servir de mote, de desculpa, para que o governo do

Estado deixe de cumprir sua obrigação. O piso salarial é lei e tem de ser cumprido.

O Deputado Rogério Correia, Líder do nosso Bloco Minas sem Censura, esteve

numa reunião hoje, com companheiros Deputados da base governista, solicitando,

em  nome  dos  trabalhadores  da  educação,  da  saúde,  do  Ipsemg,  os  quais  se

encontram em greve, que se abram as negociações.

Daqui  a  pouco,  do  lado  de  fora  desta  Casa,  vamos  ter  uma  assembleia  dos

trabalhadores  da  educação,  que  seguramente  manterão  o  estado  de  greve  e

continuarão  a  luta,  que  é  justa.  É  uma  luta  para  que  o  governo  cumpra  a  sua

obrigação, o seu papel, e pague o que lhes é devido: o piso da categoria. Isso é muito

importante. Nós, do Bloco Minas sem Censura, vamos continuar o nosso processo:

não se vota nada, a não ser projeto de Deputado, enquanto o governo não negociar

seriamente com os trabalhadores em greve. Isso é o mínimo que o governo pode

fazer.

Sou  sindicalista  também.  Fui  Presidente  do  Sindicato  dos  Bancários  de  Belo

Horizonte e Região durante a década de 90 e passei por uma situação semelhante.

Na época, negociamos um piso salarial em uma convenção coletiva com a Fenaban,
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mas o Governador Azeredo e o Secretário da Fazenda, João Heraldo, recusaram-se

a cumprir a lei. Nós, os bancários do Bemge, do Crédito Real e até do BDMG, que

nunca havia feito greve,  iniciamos a greve, e o governo do Estado foi obrigado a

cumprir a lei. É só isso o que queremos. Governador, os trabalhadores do Estado de

Minas estão em greve e precisam, urgentemente, que o senhor entenda isso. Em vez

de ouvir a assessoria que filtra as notícias, ouça os educadores, os trabalhadores de

Minas Gerais que estão em greve.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Obrigado, Deputado Pompílio Canavez.

Os professores estavam cedo aqui dando um recado importante para Minas Gerais:

“A  escola  está  vazia.  Pague  o  piso,  Anastasia”.  Nós,  Deputados  amigos  do

movimento dos professores,  estamos “retuitando”,  fazendo uma corrente  geral:  “A

escola  está  vazia.  Pague  o  piso,  Anastasia”.  O  Deputado  Vanderlei  Miranda,  a

Deputada Liza Prado, a Deputada Luzia Ferreira e o Deputado Pompílio Canavez já

“tuitaram”.

O fato é que a situação é lamentável. Há uma decisão do Supremo. Não há porque

o governo esperar a publicação de acórdão. É necessário que o governo se assente

com o sindicato e  inicie um processo de negociação para  a  implantação do piso

salarial. A história do subsídio, que sempre disse que era uma esperteza do governo,

terminou. Ele quis adiantar a elaboração de um subsídio, sabendo que o Supremo

poderia  dar  ganho  de  causa  aos  professores,  e,  ao  dar  o  ganho,  estabelecer  o

vencimento-base dos professores. Foi o que aconteceu. Um salário de R$1.200,00

virou, na verdade, o vencimento-base e não mais o piso salarial estabelecido. Com

isso, ao estabelecer que o piso é o salário-base, passa o governo, não só o de Minas,

mas de todo o Brasil, necessariamente a ter de negociar com os professores.

Está  havendo  demora.  O  Governador  Anastasia  estava  viajando,  retornou  e  já

houve  tempo  de  discutir  com  o  sindicato.  O  Deputado  Pompílio  Canavez  deu  a

informação aqui.  Hoje houve uma reunião,  aproveito para agradecer ao Deputado

Dinis  Pinheiro,  Presidente  da  Casa,  ao  Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro  e  ao

Deputado  Gustavo  Valadares,  que  são  da  base  do  governo,  mas  sentaram-se

conosco. Estavam presentes também os Deputados Antônio Júlio, Adelmo Carneiro

Leão e nós, representando o nosso Bloco Minas sem Censura. Reunimo-nos com os
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representantes  do  Sind-UTE,  a  Profa.  Beatriz  Cerqueira,  com  representantes  do

Sindicato da Polícia Civil - Sindipol - há 56 dias em greve - e com representantes do

Ipsemg e da Saúde, todos em greve.

Esse é o resultado do Choque de Gestão. Ele deu errado porque, na verdade, era o

choque de arrocho aos servidores. E nós estabelecemos com os Deputados uma

pauta  de  reivindicações  para  tentar  elaborar  um  calendário  com  o  governo  na

tentativa de retomar o processo de negociação, que, de fato, não está acontecendo.

Estabelecemos alguns contatos e tentaremos - os Deputados da base do governo

ficaram de tentar -, até segunda-feira, um avanço com relação às negociações.

Mas até agora a verdade é que o governo procura desconhecer as greves, o que

traz prejuízo não apenas ao servidor público, que age em defesa do serviço público,

mas também e especialmente à população mais pobre, aquela que precisa da escola

pública e do hospital público e que precisa ir, por algum motivo, a uma delegacia da

Polícia  Civil.  Isso  traz  prejuízo  também  ao  servidor  que  precisa  do  Ipsemg,

principalmente no período de recesso, quando os servidores vão com mais frequência

ao órgão, cujo quadro atual, aliás, é triste, lamentável, de total sucateamento. Até o

prédio do Ipsemg está sendo leiloado pelo Governador Anastasia por R$13.000,00 - é

um prédio de 12 andares na Praça da Liberdade que está sendo praticamente doado

a  um  amigo  do  Senador  Aécio  Neves,  o  Sr.  Fasano.  Lamentavelmente,  até  isso

estamos vendo: uma negociação em desfavor de um patrimônio público do Ipsemg,

como é aquele prédio.

Resumindo,  infelizmente  não  vemos  ainda  por  parte  do  governo  qualquer  boa

vontade  em  fazer  com  que  essa  negociação  caminhe.  Mas  temos  esperança  e

pedimos à base do governo que nos ajude.  Ao invés de se ausentar,  ela poderia

realmente estar ajudando a greve dos professores; poderia estar presente escutando

o que têm a dizer os professores e os policiais civis. Melhor seria que, em vez de

esvaziarem o Plenário, eles estivessem presentes para escutar a voz da Minas real.

Até porque aquela Minas da fantasia, que o Prof. Anastasia e o ex-Governador Aécio

Neves fingem que existe pela grande imprensa manipulada, pretendendo impedir que

a voz da população seja ouvida, não existe e nunca existiu. Agora, as pessoas estão

caindo na realidade do Estado de Minas Gerais, que tem muito a ver com o descaso
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do governo.

Assim, parabenizo o Deputado Pompílio, pela força que nos dá. Vamos fazer o que

o Deputado já anunciou: não vamos votar os projetos de interesse do governo, mas

apenas os de interesse dos Deputados e os nossos requerimentos. Para votarmos os

de interesse do governo, antes é preciso que ele coloque a saúde, a educação e a

segurança  pública  em  primeiro  lugar,  como  foi  sua  promessa  de  campanha.

Parabéns, Deputado Pompílio, e muito obrigado.

O Deputado Pompílio Canavez - Obrigado, Deputado Rogério Correia. Em nome do

Bloco Minas sem Censura, quero ressaltar mais uma vez que somos 23 Deputados

que estão com os trabalhadores, na luta que travam em nosso Estado. Preocupado

com a situação no Sul de Minas, tenho conversado muito com os educadores para

que aumentemos a adesão naquela região. Mas, mesmo os trabalhadores que, por

um ou outro motivo, não aderiram à greve, estão esperando ansiosamente que o

governo  do  Estado  chame  os  trabalhadores  para  a  conversa  e  a  negociação.

Ressalto ainda o trabalho e a solidariedade do Deputado Dinis Pinheiro e de todos os

companheiros  que  também  tentam  fazer  com  que  o  governo  acorde  para  uma

situação real: há trabalhadores em greve por um motivo justo. Ninguém queria estar

em greve, até porque, além das crianças e das pessoas que precisam dos serviços

da saúde e da Polícia Civil, quem sofre mais com isso, sem dúvida, são os próprios

trabalhadores e trabalhadoras.

Então, Deputado Rogério Correia, é muito importante essa postura do nosso Bloco.

Assim,  nesta  semana e na  próxima continuaremos neste processo:  só votaremos

projetos de interesse dos parlamentares; não votaremos os de interesse do governo,

até que ele caia na real e negocie com os trabalhadores em greve.

Queria lembrar ainda, Deputado Rogério e telespectadores da TV Assembleia, que

ontem foi realizada uma reunião entre a Cemig e algumas pessoas de Bandeira do

Sul, ressaltando que isso não é suficiente. A Cemig está dizendo que não é culpada

pelo acidente. Também digo que ela não é culpada: a Cemig é responsável pelo que

aconteceu em Bandeira  do Sul;  portanto,  tem de assumir  sua responsabilidade e

indenizar  as  famílias,  substituir  a  rede  elétrica,  investir  no  Estado  e  melhorar  a

manutenção. Também tem de parar com essa terceirização, que tem precarizado a
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energia elétrica  em todo o  Estado e colocado em risco  a vida  de muitos  desses

trabalhadores terceirizados.

Para concluir, Sr. Presidente, gostaria de dizer que estou muito feliz. Aproveito a

oportunidade para mandar um abraço a todos os moradores de Guaxupé, que está

em festa com a realização da Expoagro, a 3ª maior exposição do Brasil, ficando atrás

apenas de Barretos  e  Jaguariúna.  Tenho a alegria de ser  o patrono dessa festa,

portanto, hoje, mais tarde, estarei em Guaxupé, junto com o Prefeito Roberto Luciano,

com o Presidente do Sindicato e com o Sr. Carlos Paulino, Presidente da Cooxupé.

Saibam que essa é uma das melhores festas do nosso país, e estou muito feliz em

poder estar lá.

O  Deputado  Paulo  Guedes  (em  aparte)*  -  Primeiramente,  Deputado  Pompílio

Canavez, gostaria de parabenizá-lo pela sua brilhante atuação nesta Casa, trazer o

nosso apoio e saudar aqui os nossos professores pela luta justa pela implantação do

piso nacional. Gostaria ainda de saudar os professores do Norte de Minas, inclusive,

muitos deles estão aqui presentes. O Norte de Minas aderiu à greve na maioria das

cidades,  e  temos  visto  o  empenho  da  Beatriz  e  de  todo  pessoal  do  Sind-UTE.

Registro que a nossa Bancada, o nosso Bloco de oposição desta Casa está dando

total apoio à luta dos professores, bem como à luta dos outros servidores do Estado

da Polícia Civil e da saúde.

Como falou agora o Deputado Rogério Correia, isso demonstra - inclusive, falamos

do ano passado, quando teve a outra greve - que o choque de gestão foi um malefício

para o Estado. Na verdade, não teve um choque de gestão, mas de congestão, pois

está parando o Estado. Por isso precisamos que o Governador se sensibilize, receba

os nossos professores e abra uma negociação correta para que possamos ter em

Minas Gerais um piso salarial decente. Não podemos mais ficar em último, ou seja,

no 27º lugar do piso salarial, que é a posição que Minas ocupa hoje. É o pior piso

salarial do Brasil.

O Deputado Pompílio Canavez - Obrigado, Deputado Paulo Guedes. Apenas para

concluir,  Sr.  Presidente,  reafirmamos  o nosso compromisso de continuarmos  aqui

juntos na batalha, lado a lado, com os trabalhadores da educação e da saúde do

nosso Estado e também do Ipsemg e da Polícia Civil. Muito obrigado, Sr. Presidente.
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* - Sem revisão do orador.

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

O Deputado Rogério Correia - Cumprimento o Sr.  Presidente; os Deputados; as

Deputadas e meus companheiros trabalhadores da educação, que hoje ocupam a

galeria e que têm também marcada agora uma assembleia na porta da Assembleia

Legislativa.

O  Deputado  Pompílio  Canavez  já  colocou  com  muita  propriedade  o  assunto

referente às  justas reivindicações que são feitas  pelos  professores,  policiais  civis,

companheiros da saúde pública e do Ipsemg, as quais precisam ser abordadas pelo

governo  de  maneira  a  buscar  uma solução.  Infelizmente,  Deputados,  Deputadas,

professores, como já disse, não estamos vendo vontade do governo em resolver, de

fato, esses problemas.

Hoje é o Dia Nacional de Mobilização, e a CUT está realizando pelo País afora uma

série de reivindicações, como a redução da jornada de trabalho.

A pauta dos trabalhadores é grande, e não é um ou outro governo que resolverá o

conjunto da pauta dos trabalhadores do Brasil como um todo, mas é necessário que

os governos tenham sensibilidade em relação a ela. Por isso a CUT faz uma jornada

nacional de lutas que se unificará com a jornada de outras centrais sindicais. Isso

deve  ser  tratado  pela  Presidenta  Dilma  com  naturalidade,  com  respeito  à

reivindicação dos trabalhadores, que podem ser atendidos ou não, em parte ou na

totalidade. Mas é necessário reconhecer o direito dos trabalhadores de procurar atuar

na vida política e social  do País,  como sempre fizeram, em particular  a  partir  da

década de 70, no final do regime militar, e com o surgimento do processo democrático

brasileiro. O que não pode ocorrer é um governo ficar, como ficou o governo Aécio

Neves, oito anos fingindo em Minas Gerais um Estado de alegria e satisfação que

não  existia,  encobrindo  a  realidade  por  meio  de  polpudas  verbas  econômicas

destinadas  a  organismos  de  imprensa,  dificultando  o  acesso  do  nosso  povo  à

realidade do Estado.

Não é possível que o governo tenha uma blindagem tão grande, que não permita

aos órgãos que o fiscalizam, como o Tribunal de Contas, o Ministério Público e a

própria Assembleia Legislativa, exercerem o seu papel.
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Fico impressionado, Deputado Carlin Moura, quando venho ao Plenário e não vejo

ninguém  da  base  do  governo  para  assistir  a  um  debate  sobre  o  problema  da

educação, da saúde e da segurança públicas. Mas assim é o governo. Ele não quer

enxergar, só quer blindar em vez de resolver. O bom governo é aquele que resolve

problemas,  pois  problemas existem.  Nenhum governo está imune a problemas.  A

Presidenta  Dilma está  com um problemão agora na mão,  que é  o  Ministério  dos

Transportes, denunciado por corrupção. Ela tem de encarar o problema, demitir quem

precisar ser demitido, colocar o dedo na ferida, mandar resolver. É isso que faz a boa

Presidenta,  o bom governo.  Imagine, Deputado Carlin,  se a Dilma,  em vez disso,

tivesse escondido essa questão do Brasil,  cercado toda a imprensa,  esvaziado o

Congresso Nacional, impedido os Deputados de falar a respeito, fingido-se de surda?

Isso resolveria o problema do Ministério dos Transportes, que precisa de solução?

Não.

Mas, aqui em Minas, infelizmente, o governo age assim. Durante oito anos vivemos

essa blindagem. Minas Gerais vive um estado de exceção, e isso foi inaugurado pelo

ex-Governador Aécio Neves, e é assim que ele trata até hoje as coisas em Minas

Gerais: procurando esconder. De vez em quando, escapole que ele caiu do cavalo,

que andou de Land Rover,  que não apresentou carteira de motorista,  que pagou

verba indevida no Mineirão, e as coisas vão saindo.

Não adianta esconder, por exemplo, que, em maio, pagaram-se 17,8 milhões por

um projeto básico de engenharia para fazer simplesmente a reforma do Mineirão -

nesse caso, para o escritório do Gustavo Penna, que é amigo dele. Mas, na Cidade

Administrativa, o Oscar Niemeyer recebeu 3,5 milhões. Então o escritório do amigo

do Senador vale muito mais do que o do Niemeyer, e tudo isso foi pago sem licitação.

Então os técnicos do Tribunal de Contas carimbaram: “Isso não pode”, e o caso está

sendo analisado.

O prédio do Ipsemg não pode ser entregue por 13 mil reais também para um amigo

do Senador. Aqui não é república dos “playboys” amigos do Senador, não.

Minas Gerais é um Estado que merece respeito. Esconder as coisas não resolve os

problemas.  E  o  mais  grave:  o  Estado  estava  escondendo  do  povo  mineiro  duas

questões fundamentais que levam hoje à situação de greve. A primeira é a mentira
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sobre o déficit zero, Deputado José Henrique. O governo vem com cara de paisagem,

como  dizem  os  mais  jovens,  falar  que  não  tem  déficit  zero  mais,  que  estamos

devendo 67 bilhões e que a dívida é impagável. Mas ele não ficou oito anos dizendo

que tinha resolvido o problema de Minas, que o déficit era zero, que o Itamar Franco

deixou dívida e ele pagou, que o governo era um desgoverno e que ele resolveu?

Não  foram  oito  anos  especialmente  na  campanha  eleitoral  dizendo  que  tinha

resolvido os problemas econômicos de Minas? Foram oito anos mentindo para o povo

mineiro, para agora dizer que não, que temos uma dívida de 67 bilhões, para dizer

que não pode atender os servidores?

Ora, mas ele não disse aos servidores também e a todo o povo do Brasil que existia

o choque de gestão, que o Estado de Minas Gerais era perfeito, que a gestão do

governo permitiu que se resolvessem todos os problemas econômicos e sociais em

Minas.  Ele  estabeleceu o choque de gestão como receita para outros  Estados,  e

Governadores tucanos disseram que também iriam implantar o choque de gestão no

Estado deles. O choque de gestão, Minas Gerais, é esse do qual estamos vendo o

resultado agora.  É a saúde, a educação e a segurança pública destroçadas.  É o

Ipsemg sucateado, é a máquina pública do Estado de Minas Gerais arrasada. Essa é

a verdade agora do choque de gestão.

A Secretária Renata Vilhena esteve neste Plenário a muito custo. Custou-nos trazer

a Secretária aqui.  Para que ela viesse aqui, o Bloco Minas sem Censura precisou

fazer uma verdadeira revolução aqui, dizer que não votaria nada enquanto ela não

viesse. Mas ela veio e, durante quase duas horas, exibiu - os professores estavam

presentes - “slides” que diziam maravilhas do choque de gestão, que já estamos no

choque de gestão de terceira geração. Eu disse: Nossa Senhora! Vai matar alguém

eletrocutado, com a terceira geração de choque de gestão. Naquele dia, pelo menos

a  Secretária  disse  alguma  coisa  que  precisamos  gravar:  que  não  estava  mais

preocupada  com  a  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  porque  ela  havia  retirado  os

inativos do cálculo de custeio da máquina do Estado, e que, portanto, não havia mais

o  risco  de  o  Estado  ultrapassar  o  limite  prudencial  de  48%  da  Lei  de

Responsabilidade Fiscal, que estava em 37%. Refiz a pergunta a ela: quanto? Ela

respondeu 37%. O limite prudencial  é 48%. Ou seja, há muita margem na Lei de
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Responsabilidade Fiscal para se negociar com os servidores que estão em greve.

Então fica a pergunta: Por que não negociar? Essa é a questão que se impõe. Por

que tem de se manter essa intransigência? Por que o governo não quer escutar a voz

que vem dos serviços públicos, dos servidores públicos? Isso não é um problema

apenas dos que estão aqui  nas galerias,  professores,  agentes da saúde, Ipsemg,

policiais civis, que há 56 dias estão em greve. Não é apenas dos servidores públicos

fiscais. O problema é dos mais pobres em Minas, que são os que necessitam de uma

escola pública para aprender, porque querem e hoje, felizmente, podem sonhar com

uma  vaga  na  universidade  por  meio  do  ProUni,  mas  precisam  dos  ensinos

fundamental e médio, precisam dos nossos professores e professoras. Esses mais

pobres, Deputado Adelmo, que faz parte da Comissão de Saúde e é especialista na

questão da saúde, precisam do SUS funcionando e da aplicação real no Estado de

Minas  Gerais  da  verba  do  SUS,  que  nunca  é  superior  a  8%.  Portanto  é  essa

população mais pobre que sentirá os efeitos da paralisação e do sucateamento do

serviço público. Se os servidores da saúde e da educação não estivessem em greve,

o problema da saúde persistiria, porque os mais pobres continuam com os sistemas

da educação e da saúde sucateados.

Acontece a mesma coisa na Polícia Civil. São também os mais pobres, vítimas de

violência,  que precisam ir  às delegacias  prestando queixa,  olhando uma coisa ou

outra. Quando chegam lá, não são atendidos. Não é apenas por causa da greve que

já dura  56  dias.  É  porque também  a Polícia  Civil  está  sucateada.  O número  de

Delegados de Minas Gerais não chega em 200 Municípios. O restante nem sequer

tem Delegado de Polícia. Então há também o sucateamento do sistema de segurança

pública. Chegamos ao limite de quem tem segurança privada, bem, mas quem não

tem, azar. Se já era assim, no sistema neoliberal, na saúde e na educação, estamos

percebendo que na segurança pública também. Então esse é o quadro, Deputado

Vanderlei  Miranda,  do  problema  de  como  o  governo  situa  a  questão  do  serviço

público em Minas Gerais. Na verdade, não é prioridade. O que precisamos é que o

Governador Anastasia passe a dar prioridade real a essa situação.

Acho que o Governador Anastasia é prisioneiro de um problema, e esse problema

se chama Senador Aécio Neves. O Governador tem com ele o compromisso, porque
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foi eleito com apoio do Senador, de que Minas Gerais precisa se movimentar para

atender ao que o Senador Aécio Neves quer agora. Portanto, há um apadrinhamento

do aparato do Estado, uma lei delegada que cria cargos, e o Estado funcionando para

aquilo que interessa ao Senador, e não para as prioridades de Minas. O Governador

Anastasia é prisioneiro do passado porque deve ao Senador a eleição - ele acha - e

não ao povo,  e  é prisioneiro do  futuro  porque quer  fazer  de  Minas Gerais  curral

eleitoral do Senador Aécio Neves. Não é justo que o Governador aja dessa forma. Ele

precisa dar um grito de liberdade e dizer que veio para governar o Estado e que

agora  precisa  dar  atenção  aos  setores  públicos  em  que  os  servidores  são  os

primeiros a fazer reclamação, mas todo o nosso povo sente as faltas.

Essa é a questão que gostaria de levantar, porque não se trata apenas, do nosso

ponto  de  vista,  de  apoio  à  greve de vocês,  porque isso sempre  fizemos.  É uma

análise da situação. O Deputado Adelmo Carneiro Leão dizia bem hoje, na reunião

que tivemos na parte da manhã, que precisamos analisar social e politicamente esse

quadro e também pensar qual programa interessa a Minas Gerais. E tal programa

não  pode  fugir  dessas  três  questões  essenciais  -  saúde,  educação  e  segurança

pública.

Termino, Sr. Presidente, apenas fazendo algo que não tive tempo de fazer como

gostaria: uma homenagem ao ex-Governador Itamar Franco, que faleceu. Devemos a

ele muitas coisas, e não poderia deixar de citar algumas delas. Não dará tempo de ler

uma carta que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST - escreveu

em homenagem ao nosso ex-Presidente e Senador Itamar Franco. O MST reconhece

nele  um homem que não mandou e que não deixou que a polícia,  em momento

algum, aqui  em Minas Gerais,  retirasse por força assentamentos de trabalhadores

rurais sem terra. Sou testemunha disso, porque, na época, fazíamos parte da base do

Governador - eu era Vice-Líder do Governador. Itamar sempre dizia que problema de

terra é problema de política, e não de polícia. O MST fez essa mensagem, que não

lerei,  mas  que  disponibilizarei  também  na  nossa  página  para  as  pessoas  terem

acesso.  Quero  homenageá-lo  também porque ele  foi  grande defensor  da  Cemig.

Chegamos - o Deputado Adelmo Carneiro Leão fez parte da CPI - a resgatar aqui

aquela empresa das mãos dos sócios minoritários e a colocá-la de novo nas mãos do
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Estado. Hoje a Cemig está escapulindo de novo, está sendo privatizada por outras

vias, o que é outra discussão. O Senador Itamar Franco, quando Governador,  fez

questão de resgatá-la. Aprovamos aqui uma emenda constitucional, por unanimidade

- fui  o relator -, em que ficou proibido que em Minas Gerais se privatize empresa

estatal,  a  não  ser  que  haja  referendo  popular.  Por  fim,  o  ex-Governador  e  ex-

Presidente também nos deixou o legado de Furnas, às custas até de mobilização

policial  para impedir  que o Estado neoliberal  a  entregasse nas mãos também de

banqueiros e agentes internacionais. Faço essa saudação ao nosso ex-Governador e

ex-Presidente Itamar Franco, grande nacionalista e guerreiro. Muito obrigado.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

saúdo, de forma especial, os nossos trabalhadores da educação aqui presentes, mais

uma vez nessa luta para que o piso nacional seja implantado em Minas Gerais. Quero

saudar também todos os mineiros que nos acompanham pela TV Assembleia nas

diversas cidades de Minas Gerais. Deputado Rogério Correia e Deputado Adelmo,

não entendemos por que o governo se recusa a sentar, a abrir as contas, a entrar em

negociação com os nossos professores.  Um problema seriíssimo é  a questão da

segurança pública. Deputado Adelmo, Montes Claros é hoje a cidade mais violenta de

Minas Gerais, está chegando a quase 100 homicídios só neste ano. Está batendo

todos os recordes. Aliás, não só Montes Claros, mas também a maioria da cidades do

Norte de Minas. Há apenas três policiais na maioria das cidades do Norte de Minas e

do Vale do Jequitinhonha. As que têm mais, têm cinco, são cidades pequenas. Como

há  turnos,  geralmente  a  cidade  dispõe  de  um  ou  dois  policiais  para  cuidar  da

segurança.  Às  vezes,  isso  acontece  em  um  Município  que  tem  uma  zona  rural

imensa. Delegados? Podem ser contadas nos dedos as cidades do Norte de Minas

que têm Delegados.  Onde há comarcas,  quando existe Juiz,  não há Promotor  e,

quando tem Promotor, não existe Delegado. Defensor Público? Nem se fala, porque

não  há  mesmo.  Precisamos  tomar  providências  e  cobrar  encaminhamentos  do

governo. Além disso, precisarmos olhar o Estado de Minas como um todo.

Quero  aproveitar  para  fazer  uma  discussão  sobre  a  Proposta  de  Emenda  à

Constituição  nº  21,  de  nossa  autoria,  que  cria  o  Dia  dos  Gerais.  Essa  proposta,
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Deputado Carlin Moura, tem como objetivo fazer um resgate histórico e devolver ao

Norte de Minas aquilo que lhe foi retirado. O primeiro povoamento deste Estado, a

primeira vila, a primeira freguesia, os primeiros moradores, os primeiros produtores e

os primeiros criadores de gado se instalaram na região de Matias Cardoso, Manga,

Januária  e  São  Romão.  Ali  se  formou  a  primeira  vila,  Matias  Cardoso,  onde  se

produzia carne, peixe, arroz e feijão. Quando foram descobertas as minas de ouro em

Mariana e em Ouro Preto, a nossa região, já povoada há 50 anos, é que sustentou a

população dessas minas de ouro. Porém isso foi varrido dos nossos livros de história.

Além disso, foi retirado do Norte de Minas, de Matias Cardoso o título de primeira

Capital.  Foram 300 anos  de  esquecimento.  Vários  governos  passaram por  Minas

Gerais,  mas todos deixaram a nossa região, Norte de Minas, relegada a segundo

plano. É uma região que carece de investimentos, já que tem terras boas, água e sol

durante o ano inteiro.  Há pessoas  que trabalham, mas que,  infelizmente,  têm de

emprestar sua mão de obra para o engrandecimento de outras regiões, deixando no

Norte viúvas de maridos vivos. Milhares e milhares de trabalhadores da região, por

falta de oportunidades, deixam suas famílias para ir cortar cana no Triângulo Mineiro

e colher café no Sul de Minas e no interior de São Paulo.

Esperamos  que,  com  a  aprovação  dessa  proposta  de  emenda  à  Constituição,

Matias  Cardoso seja  reconhecida como a primeira Capital  dos  Gerais.  Com isso,

poderemos crescer  e convencer  os governos a  fazer  investimentos mais  pesados

nessa região,  que tem todo um potencial  para  o  seu crescimento,  principalmente

agora, Deputado Adelmo, com a descoberta de gás na Bacia do Rio São Francisco e

com a descoberta do minério de ferro na região de Grão Mogol, Salinas, Rio Pardo de

Minas, Porteirinha, Mato Verde e Riacho dos Machados. A nossa região sempre foi

muito rica, o Norte de Minas não é uma região pobre e nunca o foi. O que sempre

faltou ao Norte de Minas foi o braço, a ajuda, a mão do governo. Tudo o que vem de

investimento para Minas Gerais,  infelizmente,  ou fica  no  Triângulo  Mineiro,  ou  na

região  central,  ou  vai  para  o  Vale  do  Aço,  para  as  regiões  mais  ricas.  Os

investimentos  pesados,  para  geração  de  emprego  e  renda,  infelizmente  se

concentram  na  região  metropolitana.  Precisamos  de  um  governo  com  visão

democrática, com sentimento de que Minas não é só a região central, não é só o
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Triângulo, não é só uma parte; que o Norte, o Jequitinhonha, o Noroeste, o Mucuri, o

São Mateus também fazem parte deste Estado; e que temos de ter uma política de

governo que incentive as  empresas a se instalarem nas regiões que carecem de

geração de emprego, de renda e de oportunidades. É por isso que, com a descoberta

do gás da bacia do São Francisco, com a descoberta do minério de ferro, o Norte de

Minas  se  transforma,  daqui  para  a  frente,  numa  região  de  grande  potencial  de

investimentos em todas as áreas. Tenho falado sempre aqui, Deputado Tadeu Martins

Leite, que agora é a nossa grande oportunidade, com essas descobertas. A nossa

região está preparada para receber os investimentos. Além disso, é uma região que

tem diversos e diversos incentivos fiscais. Temos o incentivo da Sudene; o Banco do

Nordeste, que tem dinheiro para emprestar; e agora precisamos da ajuda do governo

do Estado.  Principalmente, Deputado Adelmo Carneiro Leão,  precisamos de bom-

senso dos nossos órgãos ambientais, porque, todos os anos, os recursos destinados

ao Norte de Minas infelizmente voltam para obras em outras regiões do País, uma

vez que não conseguimos licenciamento ambiental nem para construir barragem no

Norte de Minas. Temos a barragem de Berizal, há 12 anos, embargada pela Feam; a

barragem de Congonhas; a barragem de Guarda-Mor, em Januária; a barragem de

Vacaria, em Fruta de Leite; a barragem do Calindó, em Manga; a barragem de Sítio

Novo,  em  Porteirinha;  a  barragem  de  Congonhas,  que,  volto  a  citar,  garantirá  o

abastecimento de água para Montes Claros para os próximos 100 anos e revitalizará

o Rio Verde Grande. Essas são obras que precisam ser implementadas rapidamente.

A construção da barragem de Berizal; o Projeto Jequitaí, lançado agora pelo governo

federal. No mês passado, o Ministro Fernando Bezerra anunciou aqui os recursos.

Deputado Tadeu Martins Leite, antes de ser Deputado, fui Diretor do DNOCS, e é

uma tristeza ver que trabalhamos, colocamos o dinheiro no Orçamento, convencemos

a bancada, o dinheiro vai para o Orçamento para terminar Berizal, mas os órgãos

ambientais de Minas não dão a licença. Com isso, o Ceará já construiu mais de 10

barragens com o dinheiro da Barragem de Berizal. Não dá para usar o recurso aqui,

eles  recolhem  o  dinheiro  e  fazem  uma  barragem  no  Ceará.  Então  precisamos

sensibilizar  os  órgãos ambientais  de que a construção de barragens no Norte de

Minas é benéfica inclusive ao meio ambiente, porque salvará nossos rios que estão
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secando e garantirá o abastecimento de água para o nosso povo. Viemos aqui fazer

esses apelos para que o governo e os órgãos ambientais diminuam a burocracia, a

fim de que os investimentos possam, de fato, chegar à nossa região.

O Deputado Tadeu Martins  Leite (em aparte)*  -  Quero  parabenizá-lo,  Deputado

Paulo  Guedes,  Deputado  atuante  da  região  Norte  de  Minas.  De  fato,  hoje  pela

manhã, tivemos um debate inclusive sobre as potencialidades as quais a região Norte

de Minas tem agora. V. Exa. falou muito bem sobre a parte da mineração, do gás

natural.  Lembro  que  foi  discutido  hoje  também  que  temos  agora  as  duas  novas

economias - digamos assim -  da nossa região.  Foi  descoberto,  por intermédio de

pesquisas científicas, Deputado Adelmo Carneiro Leão, que a região Norte de Minas,

mais especificamente algumas cidades do Norte, tem o tempo solar maior que todo o

Brasil, ou seja, é o lugar que tem mais sol de todo o País.

Isso ajuda na energia fotovoltaica, ou seja, captar a energia solar e transformá-la,

de  fato,  em energia.  É um trabalho  importante.  Temos agora de começar  a fazer

investimentos, a cobrar dos governos que nos ajude. Há, além disso, a energia eólica

a que V. Exa. se referiu hoje de manhã.

Então, é claro que toda essa potencialidade tem de ser explorada e temos de fazer

um trabalho em conjunto, sim. O Norte de Minas agora é a bola da vez. Se Minas

quer  crescer,  continuar  crescendo,  tem de olhar  agora,  de  fato,  para  o  Norte  de

Minas, que é onde está o potencial econômico do momento. V. Exa. está de parabéns

pelo  pronunciamento.  Faremos  um  trabalho  para  melhorar,  cada  vez  mais,  a

exploração do minério  que foi  descoberto,  bem como do gás natural  e  de  outras

potencialidades da nossa região. Muito obrigado.

O Deputado Paulo Guedes*  -  Muito obrigado,  Deputado Tadeu Martins  Leite.  É

interessante,  Deputado  Antônio  Júlio,  que  neste  momento  só  haja  Deputados  do

nosso Bloco no Plenário. Seria importante que a base do Governador Anastasia, do

ex-Governador  Aécio,  pudesse vir  para  que  pudéssemos  votar  os  requerimentos,

discutir as questões importantes do nosso Estado, como a dos nossos professores e

da segurança pública.  Às vezes,  culpam a Oposição,  dizendo que não queremos

votar. O Plenário é testemunha de que só há Deputados do nosso Bloco. Vejo neste

momento um Deputado do bloco do governo.
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Deputado Adelmo Carneiro  Leão,  já  fazemos um trabalho  em defesa do Norte.

Agradeço a V. Exa. que, juntamente comigo, teve a iniciativa de propor a esta Casa

um trabalho, um diagnóstico da situação da Bacia do São Francisco, das populações

ribeirinhas,  das  suas  vocações,  das  suas  potencialidades.  Gentilmente,  o  nosso

Presidente Dinis Pinheiro, atendendo ao nosso pedido, colocou entre as prioridades

da Assembleia Legislativa deste ano o estudo, o trabalho de cidadania ribeirinha, que

fará todo o levantamento sobre as potencialidades da Bacia do Rio São Francisco,

sobre  o  que  podemos  propor  para  melhorar  a  qualidade  de  vida  dos  nossos

pescadores, dos povos do rio,  dos nossos “ilheiros” e das pessoas que vivem às

margens do Rio São Francisco e dos seus afluentes.

Quero,  também,  antes  de  encerrar  este  pronunciamento,  de  fazer  as  minhas

homenagens ao ex-Presidente, ao ex-Governador, Senador Itamar Franco, que muito

contribuiu para o engrandecimento de Minas,  que fez um trabalho excelente para

garantir a estabilidade econômica no País, para a derrubada da inflação.

Deputado  Rogério  Correia,  fiquei  ontem  impressionado  pelo  cinismo  do  ex-

Presidente Fernando Henrique Cardoso. Esperou o Senador Itamar Franco morrer

para, pela primeira vez, admitir  que o Plano Real foi elaborado pelo ex-Presidente

Itamar Franco.  Só admitiu  agora.  Fernando Henrique tratou  Minas a pão e água.

Quando Itamar era Governador, FHC imprimiu a maior perseguição de um Presidente

feita a um Estado. Era impressionante, logo ele que virou Presidente pelas mãos de

Itamar.  Era Ministro da Fazenda de Itamar,  que o lançou candidato a Presidente.

Quando Itamar foi eleito Governador de Minas, e se esperava que Minas tivesse um

tratamento diferenciado,  que Minas de fato merecia,  ocorreu o contrário.  Houve o

sequestro dos recursos do Fundo de Participação do Estado.  Não houve recurso

nenhum,  faltou  dinheiro  para  obras.  Tristes  momentos  aqueles  anos  que  Itamar

passou como Governador de Minas, enfrentando os tucanos, o Fernando Henrique

Cardoso, que insistia em tratar o Estado de Minas Gerais a pão e água.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte)  -  O que me incomodou muito foi  que as

lágrimas de Fernando Henrique eram lágrimas do remorso, pelo tanto que prejudicou

Itamar  Franco  e  Minas  Gerais.  Eram  lágrimas  de  um  homem  que,  pelo  menos,

mostrou remorsos da covardia que fez com Minas Gerais. Obrigado.
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O Deputado  Paulo  Guedes*  -  Muito  obrigado,  Deputado  Antônio  Júlio.  Lembro

também a luta do ex-Governador e ex-Presidente Itamar para garantir a soberania da

Cemig. Os tucanos privatizaram a Cemig, e Itamar os enfrentou, num gesto heroico,

conseguindo devolvê-la ao povo mineiro. Deputado Rogério Correia, pena que, hoje,

a Cemig tem voltado suas atenções apenas para adquirir empresas, investimentos no

exterior e em outros Estados, e as nossas redes de transmissão caindo aos pedaços,

faltando energia. Não pode haver um trovão ou um relâmpago que falta energia na

cidade.  Está  na  hora  de  relembrar  Itamar  e  de  fazer  a  Cemig  funcionar.  Muito

obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin  Moura* -  Sr.  Presidente,  irei  dirigir  estes  5  minutos  que me

restam para  fazer  uso  da  tribuna  especialmente  a  todos  os  professores  da  rede

estadual  de  ensino,  que,  há  pouco,  se  encontravam  nas  galerias,  mas,  neste

momento, se deslocaram para o Hall das Bandeiras, onde será realizada assembleia-

geral da categoria, por meio da Coordenação do Sind-UTE.

Chamo a atenção para um fato que muito me preocupa, Sr. Presidente. Estamos às

vésperas do recesso legislativo da Assembleia. É inaceitável, inadmissível que esta

Casa entre em recesso com os servidores públicos do Estado de Minas Gerais em

greve, os professores, a saúde e a Polícia Civil. É um dever, uma obrigação cívica da

Assembleia Legislativa intermediar a negociação. Deputado Adelmo, para mim, há um

ponto que é o grande contrassenso e queria refletir  sobre isso com o governo. O

governo anuncia que não mais negociará com a categoria enquanto ela estiver em

greve.  Nunca,  na  história  do  movimento  sindical,  essa estratégia  deu  certo,  mas

justamente o contrário, quando se está em greve, é preciso aprofundar o diálogo e a

negociação.

Diga-se  de  passagem,  na  história  e  na  nossa  memória  muito  recente,  no  ano

passado, num primeiro momento, adotou-se a mesma tática, ou seja, recusou-se a

negociar  com os professores.  Depois,  quando  o  governo viu  que  não  deu  certo,

depois de quarenta e tantos dias de greve, foi obrigado a sentar e a negociar. Então,

neste momento, precisamos negociar, sentar à mesa com os sindicatos e, de forma
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muito especial, resolver a questão dos professores, que não tem saída. O Supremo

Tribunal Federal já decidiu que piso nacional dos professores é vencimento básico,

não cabe discussão.  O governo precisa sentar  à mesa,  apresentar os números e

fazer o levantamento do chamado impacto financeiro para dizer se tem condições de

caixa de pagar o piso, além de explicar o porquê de ter ou não o recurso. Precisamos

colocar  Minas  em  cumprimento  à  decisão  do  Supremo e  pagar  o  piso.  Com  os

números  em  mãos,  o  governo  encontrará  a  saída  e  verificará  por  onde  fará  o

remanejamento do orçamento do Estado para cumprir a decisão do Supremo.

Inclusive, Deputado Adelmo, para não sermos parciais, devemos cobrar do governo

federal a criação do fundo para compensar os Estados e os Municípios, ou seja, o

fundo do governo federal para ajudar aqueles entes federados que comprovarem que

não estão em condições. Isso está previsto na aprovação do piso nacional.

É um momento oportuno para o Estado mostrar como está sua situação financeira,

sua disposição de que quer cumprir a decisão do STF e a disposição do governo de

colocar  fim  nesta  greve  dos  professores.  Mas  não  daremos  fim  à  greve  dos

professores na base da truculência, da ameaça e de se encerrar a discussão. Então,

quero chamar a atenção dos ilustres Deputados, porque estamos aqui hoje com uma

grande presença somente do nosso bloco. O governo ou a base de sustentação do

governo precisa atentar  para isso.  Precisamos de negociação urgente,  ou seja,  a

reabertura imediata das negociações, sob pena de não termos condições políticas, no

Plenário desta Casa para encerrarmos o semestre letivo e parlamentar no dia 15 e

entrarmos  de  recesso,  enquanto  os  professores  estão  fora  das  salas  de  aula,

reivindicando um direito sagrado, constitucional e sacramentado pelo STF.

Portanto, fica aqui esse nosso apelo. O Bloco Minas sem Censura está decidido.

Nenhum  projeto  de  autoria  do  governo  será  votado  nesta  Casa  enquanto  não

reabrirmos a negociação com os servidores públicos e não apontarmos uma solução.

Fica aqui a nossa solidariedade. Passaremos na assembleia geral dos professores

para  deixar  bem  firme  a  nossa  posição,  pois  queremos  negociação  já  e  o  piso

nacional para os professores.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)
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1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as

comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de

requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima

reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão  Normativa  da  Presidência  nº  9,  os  Requerimentos  nºs  1.176/2011,  da

Comissão  de  Turismo,  1.177/2011,  das  Comissões  de  Turismo  e  de  Esporte,  e

1.178/2011, da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os fins do art. 104

do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta  reunião  pelas  Comissões  de  Assuntos  Municipais  (2)  -  aprovação,  na  14ª

Reunião Ordinária, em 29/6/2011, dos Requerimentos nºs 789/2011, dos Deputados

Dinis Pinheiro, Délio Malheiros, Gustavo Corrêa, Luiz Henrique, Neilando Pimenta e

Mauri Torres, este com a Emenda nº 1, 840 e 946/2011, do Deputado Duarte Bechir,

844/2011,  do Deputado Ivair  Nogueira,  877/2011,  do Deputado Pompílio Canavez,

880/2011, do Deputado Hélio Gomes, e 942/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel,

e  aprovação,  na  15ª  Reunião  Ordinária,  em  6/7/2011,  dos  Requerimentos  nºs

1.085/2011,  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  1.096  a  1.098/2011,  do  Deputado

Rogério Correia, 1.100/2011, do Deputado Ivair Nogueira, e 1.127/2011, do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva; de Administração Pública - aprovação, na 9ª Reunião Ordinária,

em  5/7/2011,  dos  Requerimentos  nºs  1.050/2011,  do  Deputado  Hélio  Gomes,

1.056/2011, da Comissão de Justiça, 1.059 e 1.060/2011, da Comissão de Segurança

Pública,  1.079/2011,  do  Deputado  Antonio  Lerin,  1.128/2011,  do  Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, e 1.131/2011, do Deputado Délio Malheiros; de Transporte - aprovação,

na  11ª  Reunião  Ordinária,  em  5/7/2011,  dos  Requerimentos  nºs  1.091/2011,  do

Deputado  Doutor  Viana,  1.111/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,
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1.134/2011, do Deputado Anselmo José Domingos, 1.137/2011, do Deputado Jayro

Lessa, e 1.138/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel; de Saúde - aprovação, na

14ª Reunião Ordinária, em 6/7/2011, dos Requerimentos nºs 831/2011, do Deputado

Celinho do Sinttrocel, 836/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 838 e 944/2011,

do Deputado Délio Malheiros, 945/2011, do Deputado Duarte Bechir, 1.035/2011, do

Deputado  Dalmo Ribeiro  Silva,  1.099/2011,  do  Deputado  Hely  Tarqüínio,  1.103  a

1.105/2011, da Comissão de Participação Popular, e 1.125/2011, do Deputado Almir

Paraca; e de Educação - aprovação,  na 14ª  Reunião Ordinária,  em 6/7/2011, dos

Requerimentos  nºs  1.086  e  1.126/2011,  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,

1.087/2011, do Deputado Duarte Bechir, e 1.130/2011, do Deputado Délio Malheiros

(Ciente. Publique-se.).

Questões de Ordem

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. o encerramento

desta reunião, haja vista que não há quórum para a continuação dos trabalhos.

O  Deputado  Gustavo  Valadares  -  Sr.  Presidente,  peço  a  V.  Exa.  que  faça  a

recomposição de quórum.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda

à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Carlin Moura) - ( - Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 42 Deputados. Portanto, há quórum

para a continuação dos trabalhos.

Questão de Ordem

O Deputado Alencar  da Silveira Jr.  -  Sr.  Presidente,  enquanto os companheiros

chegam ao Plenário, quero comunicar que ontem estivemos com o Prefeito de Belo

Horizonte, o Sr. Márcio Lacerda, e levamos a ele, entre outras preocupações, a dos

semáforos que hoje estão acusando avanço de sinal.  Temos uma lei nesta Casa,

idêntica  à  da  Câmara  Municipal,  que  deixa  os  semáforos  piscando  durante  a

madrugada. Agora, Sr. Presidente, com essa inovação da Prefeitura, identificando os

avanços de sinal, vamos ter, nas madrugadas de Belo Horizonte, a volta do assalto

no sinal: ou a pessoa vai ser assaltada pelo ladrão ou pela Prefeitura. Ninguém para

em sinal durante a noite.  Sinal fechado ou não, todos passam com cautela e vão
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continuar a avançar os sinais. O Prefeito viu com bons olhos a nossa preocupação.

Ele  fará  um  levantamento  das  multas  da  madrugada,  para  depois  cobrá-las.  Sr.

Presidente,  deixo  aqui  a  preocupação  deste  Deputado.  Há  muito  anos,

preocupávamos com as paradas nos sinais, apesar de uma vez o jornal “Estado de

Minas” publicar que estávamos beneficiando os infratores. Hoje o próprio jornal dos

mineiros  percebeu  que  o  que  falávamos  no  passado  acontecia  e  continua  a

acontecer. Temos um projeto dessa natureza para toda a Minas Gerais. Já há vários

sinais  que  piscam,  em  alerta,  durante  a  noite.  Pelo  menos  agora,  o  Sr.  Prefeito

recebeu  com  bom-senso  nossas  considerações,  porque,  com  medo  de  assaltos,

ninguém para em vários locais de Belo Horizonte. Muito obrigado.

Votação de Requerimentos

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

BHTRANS os estudos que demonstram a  viabilidade técnica da instalação de 21

novos radares, em operação nas ruas de Belo Horizonte desde 3/6/2011. Vem à Mesa

substitutivo  do  Deputado Délio  Malheiros,  que recebeu o  nº  1,  em que solicita  à

BHTRANS os atuais estudos técnicos que demonstram a viabilidade de instalação

dos radares que estão em funcionamento, hoje, nesta Capital, bem como dos que

estão previstos para começar a operar. 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 da Comissão de Transporte na

forma do Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Requerimento  da Comissão de Transporte em que solicita ao DNIT informações

sobre o cronograma das obras do viaduto da BR-367, no Município de Minas Novas.

Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da Comissão de Minas e Energia em que solicita ao Chefe do 3º

Distrito  do  Departamento  Nacional  de  Produção  Mineral  informações  sobre  a

existência  de  prévio  estudo  técnico  de  viabilidade  ambiental  para  emissão  de

autorizações de pesquisa e lavra,  os procedimentos utilizados para publicação de

declaração de caducidade dessas autorizações - especialmente no que se refere aos

interessados  e  aos  órgãos  ambientais  -,  informações  sobre  os  empreendedores
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beneficiados  com  a  concessão  de  autorizações  de  pesquisa  ou  lavra,  após  a

caducidade de requerimentos anteriores, e a relação das autorizações concedidas

nos últimos cinco anos, contendo os interessados, a área, a localização geográfica e

o mineral a ser explorado ou pesquisado. Em votação, o requerimento. As Deputadas

e  os  Deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)

Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  em  que  solicita  ao

Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações informações sobre como foi

possível a Companhia de Telecomunicações do Brasil Central disponibilizar o serviço

de “roaming” em toda a sua área de atuação em Minas Gerais, considerando-se as

demais  concessionárias  do  serviço  de  telefonia  móvel  se  recusam a  fazê-lo.  Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da Comissão de Defesa do Consumidor em que solicita  ao DNIT

informações sobre a real intenção de instalar radares para controle de velocidade na

BR-040,  no  trecho compreendido  entre  Belo  Horizonte  e Barbacena,  e ainda que

sejam  encaminhados  os  estudos  que  demonstrem  a  viabilidade  técnica  para  a

instalação dos referidos equipamentos. Em votação, o requerimento. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento  da Comissão de Defesa do Consumidor em que solicita à Infraero

informações sobre o drástico aumento da capacidade de passageiros do Aeroporto

Internacional  Tancredo  Neves,  em  Confins.  Em  votação,  o  requerimento.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da Comissão de Defesa do Consumidor em que solicita à Polícia

Federal  informações  sobre  a  operação  Ouro  Branco  II,  que  detectou  novas

adulterações no leite processado em Leopoldina e Campo Belo, bem como sobre a

existência  de  indícios  de  irregularidades  praticadas  por  outras  cooperativas. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.
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Requerimento  da Comissão de Meio Ambiente em que solicita às Prefeituras de

Belo Horizonte e Contagem e à Caixa Econômica Federal que encaminhem relatório

trimestral  e  cronograma  físico  e  financeiro  das  obras  e  ações  referentes  ao

saneamento da Lagoa da Pampulha (PAC 2) e outras. Em votação, o requerimento.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Saúde  em  que  solicita  ao  Ministério  da  Saúde

informações  acerca  da  utilização  da  vacina  contra  a  leishmaniose  visceral  para

controle da doença, especificamente em relação aos estudos de fase III apresentados

ao Ministério no 1º semestre de 2010. Em votação, o requerimento. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento  da Comissão de Turismo em que solicita ao Gerente de Relações

Institucionais da empresa Oi no Estado informações sobre o plano de atendimento

previsto para o Município de Extrema. Em votação, o requerimento. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Turismo  em  que  solicita  à  empresa  CVC  que

viabilize a implantação de pacotes turísticos com destino às cidades de Capitólio, São

Roque de Minas  e  adjacentes,  que abrangem  a região  do  Lago de Furnas  e  do

Parque Nacional da Serra da Canastra, com o objetivo de fomentar as atividades

turísticas da região. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  das  Comissões  de  Turismo  e  de  Esporte  em  que  solicitam  ao

Ministério do Esporte informações sobre o andamento do processo encaminhado pelo

Tupi Esporte Clube, visando ao seu enquadramento na Lei de Incentivo ao Esporte.

Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão do Trabalho em que solicita à Empresa Novelis Brasil

Ltda., unidade de Ouro Preto, informações sobre sua permanência no local e sobre

seu plano de investimentos, tanto nas estruturas como em mão de obra. Em votação,



627
____________________________________________________________________________

o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão do Trabalho em que solicita ao Presidente do BNDES -

cópia  dos  contratos  e  acordos  celebrados  entre  essa  instituição  financeira  e  a

Empresa  Novelis  do  Brasil  Ltda.,  bem  como  relatório  dos  investimentos  e

empréstimos que o BNDES tenha contratado com a referida empresa. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão do Trabalho em que solicita ao Prefeito de Ouro Preto

relatórios sobre o impacto social e econômico decorrente do possível fechamento da

unidade  da  Empresa  Novelis  do  Brasil  Ltda.  nesse  Município  e  região  e  sobre

possíveis dívidas que a empresa tenha com o erário e com a cidade. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  em  que  solicita  à  OAB-MG

providências para o apoio ao pleno exercício profissional dos advogados de Bruno

Fernandes das Dores de Souza, que estariam encontrando óbices em sua atuação.

Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  em  que  solicita  ao  governo

federal informações sobre o montante de recursos efetivamente aplicados no Sistema

Nacional de Atendimento Socioeducativo desde a sua criação, em atendimento ao

disposto no art. 195 da Constituição Federal e no art. 4º do Estatuto da Criança e do

Adolescente.  Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  em  que  solicita  à  Secretaria

Especial  de  Direitos  Humanos  da  Presidência  da  República  informações  sobre  o

monitoramento  e  a  avaliação  dos  sistemas  de  acompanhamento  de  políticas,

programas  e  ações  voltadas  ao  atendimento  dos  adolescentes  submetidos  a

processo judicial  de apuração de ato infracional e sob medida socioeducativa.  Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
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como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  em  que  solicita  ao  governo

federal que apresente os valores destinados ao Estado, nos últimos oito anos, com

vistas  à  aplicação  em  construção  e  manutenção  de  unidades  de  medidas

socioeducativas.  Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  em  que  solicita  à  Secretaria

Especial  de  Direitos  Humanos  da  Presidência  da  República  informações  sobre  a

agenda nacional com vistas ao reordenamento físico das unidades de internação para

adolescentes em conflito com a lei,  esclarecendo-se quantas foram financiadas no

Estado. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  em  que  solicita  sejam

encaminhados à OAB as notas taquigráficas da 34ª Reunião Extraordinária dessa

Comissão e pedido de providências para garantir um observador, com o objetivo de

acompanhar, no Estado, o caso de Bruno Fernandes das Dores de Souza, diante da

denúncia de que seu advogado, Cláudio Dalledone, estaria encontrando óbices a seu

trabalho profissional. 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 aos cartórios

de  registro  de  imóveis  de  Contagem  e  Betim  cópia  das  certidões  de  registro  de

imóveis dos lotes situados no Bairro Nascente Imperial, no Município de Contagem.

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 Procuradoria

do  Município  de  Contagem cópia  das  certidões  de  registro  de  imóveis  dos  lotes

situados no Bairro Nascente Imperial. Em votação, o requerimento. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento  do Deputado  Anselmo  José  Domingos  em  que  solicita  ao

Superintendente  de  Trens  Urbanos  de  Belo  Horizonte  informações  acerca  da
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realização de estudo técnico para diminuir o interregno entre as viagens de metrô, de

forma  a  aumentar  o  número  de  viagens  diárias  realizadas  no  trecho  Eldorado-

Vilarinho. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Duilio de Castro em que solicita à Agência Nacional de

Transportes  Terrestres  cópia  do  contrato  de  concessão  mantido  entre  a  Ferrovia

Centro-Atlântica e a Rede Ferroviária Federal S.A., abrangendo a área do Estado de

Minas Gerais.  Em votação,  o requerimento.  As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Hélio Gomes em que solicita ao Presidente do DNIT

informações  sobre  reformas e melhorias  previstas  para  a  BR-259,  em especial  o

trecho compreendido entre os Municípios de Governador Valadares e Aimorés, bem

como o Km 59, próximo ao Município de Resplendor. Em votação, o requerimento. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  nº  226/2011,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Cemig  pedido  de  informações  sobre  as  condições  precárias  de

trabalho oferecidas a seus funcionários e aos terceirizados e sobre a periculosidade

do exercício laboral em decorrência da utilização da mão de obra terceirizada, sem a

devida supervisão. 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 226/2011 na forma do

Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Requerimento nº 254/2011, da Comissão de Defesa do Consumidor, em que solicita

seja encaminhado ao Governador do Estado pedido a fim de que o DER-MG envie

cópia dos estudos técnicos que demonstram a viabilidade da instalação de radares

fixos e móveis nas rodovias do Estado. 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 275/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja
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encaminhado 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 de Jefferson Coelho da Silva,

ocorrida  em  fevereiro  de  2011,  na  Vila  Marçola,  no  Bairro  Serra.  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 299/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente da Cemig pedido de informações sobre as quedas de

fornecimento de energia elétrica em Coronel Fabriciano, de 2009 a 15/3/2011. 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 299/2011 com a Emenda nº 1. Oficie-se.

Requerimento  nº  307/2011,  do  Deputado  Marques  Abreu,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Esportes e da Juventude pedido de informações sobre

os recursos,  repasses e aplicações respectivas concernentes ao estatuído na  Lei

Federal nº 9.615, de 24/3/98, em especial a destinação dos recursos de que trata o

art.  6º,  recebidos  do  Ministério  do  Esporte  nos  últimos  12  meses,  bem como os

relatórios e projetos detalhados, que se encontram em vigor, de aplicação de verba. 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 307/2011 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-

se.

Requerimento  nº  310/2011,  do  Deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Governo pedido de informações sobre o Contrato de

Prestação de Serviços de Propaganda e Publicidade nº 3.574/2008, celebrado entre o

Estado, através da Secretaria de Governo, e a empresa MPM - Populus, no valor
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global  de  R$37.500.000,00.  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 310/2011 com a Emenda nº 1. Oficie-se.

Requerimento  nº  311/2011,  do  Deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Governo pedido de informações sobre o Contrato de

Prestação de Serviços de Propaganda e Publicidade nº 3.578/2008, celebrado entre o

Estado,  através  da  Secretaria  de  Governo,  e  a  empresa  New  Publicidades  e

Comunicação  Integrada  Ltda.,  no  valor  global  de  R$8.750.000,00.  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 311/2011 com a Emenda nº 1. Oficie-se.

Requerimento  nº  312/2011,  do  Deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de informações sobre o

Convênio de Cooperação Financeira nº 5/2011, firmado entre a EMG - Sedese e a

Associação Preparatória Cidadãos do Amanhã de Lagoa Santa para a implementação

e o monitoramento das atividades do Programa Poupança Jovem nos Municípios de

Ibirité,  Governador  Valadares,  Juiz  de  Fora,  Montes  Claros,  Ribeirão  das  Neves,

Sabará, Esmeraldas e Teófilo Otôni, no valor global de R$1.364.362,04. 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 312/2011 com a Emenda nº 1. Oficie-se.

Requerimento  nº  313/2011,  do  Deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja
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encaminhado à Secretaria de Planejamento pedido de informações sobre o Convênio

de  Cooperação  Técnica  nº  1/2011,  em  que  figuram  como partes  o  Escritório  de

Prioridades Estratégicas e a Prodemge, para a cessão da servidora da Prodemge

Diully Soares Cândido Gonçalves, no valor de R$57.948,31. 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 340/2011,  da Comissão de Segurança Pública, em que solicita

seja encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido de informações sobre o ingresso

do Delegado Leonardo Moreira Pio na Polícia Civil. 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 341/2011,  da Comissão de Segurança Pública, em que solicita

seja  encaminhado  ao  Subsecretário  de  Administração  Prisional  pedido  de

informações sobre as condições físicas do Sr. Willian Adriano de Castro no momento

em que foi recluso no Presídio Floramar, bem como cópia da documentação referente

ao preso, entregue pela Polícia Civil. 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  363/2011,  do  Deputado  Elismar  Prado,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Presidente da Cemig pedido de informações acerca da construção

da UHE Cachoeirão. 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 o

aprova  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovada.  Está,  portanto,

aprovado o Requerimento nº 363/2011 com a Emenda nº 1. Oficie-se.

Requerimento  nº  372/2011,  do  Deputado  Ulysses  Gomes,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Secretário de Transportes pedido de informações sobre o estágio

em  que  se  encontra  o  projeto  de  construção  do  Aeroporto  de  Itajubá  e  sobre  a
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previsão  do  início  das  obras.  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 377/2011, da Comissão de Defesa do Consumidor, em que solicita

seja  encaminhado  ao Ministério  Público  da  Comarca de Pouso Alegre  pedido  de

informações acerca das providências adotadas com relação aos radares instalados

no Município e ao contrato celebrado com a empresa prestadora do serviço. 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  400/2011,  do  Deputado  Hélio  Gomes,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado, à Secretaria de Transportes e à Diretoria-

Geral  do  DER pedido  de  informações  sobre  a  pavimentação  do  trecho  que  liga

Vargem Alegre ao Distrito de Revés de Belém. 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  401/2011,  do  Deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Educação  pedido  de  informações  sobre  a  primeira

prova de avaliação diagnóstica do Programa de Avaliação da Aprendizagem Escolar

de 2011 e pedido para que seja franqueado o acesso ao banco de dados utilizado

para a elaboração dessa prova.  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

401/2011 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Requerimento nº 405/2011, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita

seja encaminhado ao Secretário de Fazenda pedido de informações sobre a possível

extinção das administrações fazendárias  de  terceiro  nível.  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.
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Oficie-se.

Requerimento  nº  467/2011,  da  Comissão  de  Justiça,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de informações sobre a implantação dos

centros de referência denominados Centros Mais Vida nas macrorregiões do Estado,

em especial sobre as ações direcionadas aos portadores do mal de Parkinson e do

Mal de Alzheimer. 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 470/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido de informações sobre a relação dos

Municípios do Estado que se encontram sem Delegados de Polícia e sobre o número

de Delegados que solicitaram desligamento do cargo nos últimos cinco anos. 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 471/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado  à  Corregedoria  Especial  de  Apoio  e  Assistência  à  Pessoa  com

Deficiência e à Diretoria-Geral  da Loteria  Mineira pedido de informações sobre as

relações dessas instituições com o Creia Espaço Cultural e sobre os motivos pelos

quais há atraso no repasse de bolsas de estudo a essa entidade desde o início deste

ano.  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 471/2011 na forma do Substitutivo nº 1.

Oficie-se.

Requerimento  nº  472/2011,  da  Comissão  de  Transporte,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Diretoria-Geral do DER pedido de informações acerca dos trechos

rodoviários  estaduais  nos  quais  se  encontram  instalados  radares,  lombadas

eletrônicas ou qualquer outro meio de aferição de velocidade para fins de autuação

por  infração  de  trânsito.  A  Mesa  da  Assembleia  opina  pela  aprovação  do

requerimento.  Em votação,  o requerimento.  As  Deputadas e  os  Deputados  que o
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aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 474/2011, da Comissão de Defesa do Consumidor, em que solicita

seja encaminhado ao representante do Ministério  Público na Comarca de Coronel

Fabriciano  pedido  de  informações  sobre  as  providências  adotadas  quanto  aos

radares instalados  nesse Município e sobre o  contrato  celebrado com a empresa

prestadora  de  serviços  relacionados  com  as  lombadas  eletrônicas.  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  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, por meio da venda por leilão de veículos apreendidos ou

depositados em pátios terceirizados, e sobre outras questões que menciona. A Mesa

da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  nº  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 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 que menciona 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. 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 758/2011 com a Emenda nº 1. Oficie-se.

2ª Fase
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O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na

pauta.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião os Projetos

de Lei nºs 4, 328, 466, 583, 817, 874, 879, 963, 974, 1.111 e 1.231/2011, apreciados

na extraordinária realizada hoje pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há quórum especial

para votação de proposta de emenda à Constituição, mas que há para discussão das

matérias constantes na pauta. Discussão, em 1º turno, da Proposta de Emenda à

Constituição nº 21/2011, do Deputado Paulo Guedes e outros, que dá nova redação

ao art. 256 da Constituição do Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação da

proposta com a Emenda nº 1,  que apresenta.  Em discussão,  a  proposta.  Com a

palavra, para discutir, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

público aqui presente, aproveito, mais uma vez, para cumprimentar todos os mineiros,

os norte-mineiros, todo o povo catrumano das barrancas do Rio São Francisco que

nos acompanha, neste momento, pela TV Assembleia. Temos a honra de discutir a

Proposta de Emenda à Constituição nº 21, que vai alterar o art. 256 da Constituição

do  Estado,  que  passará  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 o 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”.

Minhas amigas e meus amigos Deputados, a aprovação dessa proposta de emenda
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à  Constituição é  de  fundamental  importância  para  todo o  povo  de  Minas  Gerais.

Resgatar a nossa cultura e corrigir um erro histórico são os grande objetivos dessa

proposta de emenda à Constituição. Foi em Matias Cardoso, nas barrancas do Rio

São Francisco, antecipando em 50 anos o nascimento de Mariana e Ouro Preto, que

se começou a povoar o Estado de Minas Gerais. Ali, Deputado Tadeu Martins Leite,

por intermédio dos bandeirantes Januário Cardoso e Matias Cardoso, foi fundada a

nossa primeira vila, onde, Deputado Doutor Viana, foi construída a primeira igreja de

Minas  Gerais  -  a  Igreja  de  Nossa  Senhora  da  Conceição  -,  que  por  sinal  era  a

Diocese de Curvelo,  porque a abrangência da Diocese de Matias  Cardoso ia  até

Curvelo. Foi lá, nos currais do São Francisco, nos currais de Pernambuco, como era

chamado na época, que se instituiu a primeira civilização mineira, por intermédio de

Matias  Cardoso,  Januário  Cardoso,  Maria  da  Cruz,  Nunes  Viana,  grandes

desbravadores que implantaram naquela região as primeiras fazendas para a criação

de  gado,  as  quais  posteriormente,  Deputado  Tadeu  Martins  Leite,  vieram  suprir,

alimentar e garantir  o sustento das pessoas que descobriram o ouro na região de

Mariana e Ouro Preto. O que sustentava com alimento Mariana, Ouro Preto e toda a

região do ciclo do ouro era a carne produzida no Vale do São Francisco, o peixe que

vinha de lá, o arroz, o feijão, a mandioca, a rapadura.

Com essas palavras, quero dizer que, com a aprovação dessa proposta de emenda

à  Constituição,  renasce  também  a  esperança  de  milhares  e  milhares  de  norte-

mineiros, que viram, ao longo dos últimos 300 anos, a nossa história ser riscada do

mapa e não ser  contada nos  livros  de  história,  muito  menos  nos  livros  didáticos

distribuídos nas redes municipal e estadual do nosso Estado. Muitas pessoas que

nasceram em Matias Cardoso, em Manga e naquela região não sabem até hoje que

Matias Cardoso foi a primeira vila, a primeira freguesia, onde foi construída a primeira

igreja, que está lá até hoje, infelizmente aos trancos e barrancos. Uma igreja linda

como  aquela,  marco  maior  de  nossa  civilização,  infelizmente,  Deputado  Tadeu

Martins  Leite,  está  há  mais  de  100  anos  à  espera  de  uma  reforma,  de  uma

restauração. Fica aqui também o nosso gesto, a nossa indignação e o nosso pedido e

cobrança  ao  governo  de  Minas.  Levamos  o  Secretário  de  Cultura,  Paulo  Brant,

representando a Secretaria de Cultura, até a cidade, há dois anos, numa audiência
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pública. Todos conhecem o Governador  Anastasia, que esteve em Matias Cardoso

em 8/12/2009 e pôde ver de perto a beleza da igreja.

Deputado Tadeu Martins  Leite,  com a  aprovação dessa  proposta  de  emenda  à

Constituição, certamente resgataremos não só a nossa cultura, mas, acima de tudo, a

autoestima do nosso povo catrumano,  do  nosso povo ribeirinho.  Vamos  mudar  a

Constituição do Estado. Em 8 de dezembro de cada ano, a Capital de Minas será

transferida  simbolicamente  para  Matias  Cardoso.  Vamos  ter  lá  a  presença  do

Governador,  dos  Deputados,  dos  Secretários.  Vamos  entregar  a  Medalha  Matias

Cardoso e a Medalha Maria da Cruz, que foram símbolos de resistência.

Será também um momento histórico para relembrar a luta do nosso povo, do nosso

Movimento  Catrumano,  do  povo  ribeirinho,  dos  nossos  quilombolas,  dos  nossos

índios,  muitos  massacrados,  escravizados,  para garantir  o  sustento  das minas do

ouro. Hoje toda essa história que foi apagada dos jornais, dos livros de história de

Minas Gerais está sendo resgatada, Deputado Tadeu. Agradeço ao Prof. João Batista,

o Joba, da Unimontes, e ressalto que sua tese e suas pesquisas resgataram essa

história. Hoje, toda a documentação, os documentos da Coroa Portuguesa trazidos

de Portugal, provam que realmente foi Matias Cardoso a primeira cidade, a primeira

vila, a primeira freguesia de Minas. Mais do que isso, também foi de lá o primeiro

Governador de Minas Gerais, Nunes Viana. Na Guerra dos Emboabas, em que os

paulistas  foram  derrotados,  no  episódio  do  Rio  das  Mortes,  Nunes  Viana  se

autoproclamou Governador de Minas, e também a independência deste Estado. Por

três anos Minas Gerais ficou independente da Coroa. Depois de uma negociação, foi

devolvida à Coroa Portuguesa. Vamos resgatar tudo isso, com a nossa PEC, toda

essa história bonita de um povo que luta, que é o povo norte-mineiro, de um povo que

espera  dos  governos  uma atenção  especial.  É  por  isso  que  a  aprovação  dessa

proposta nos enche de alegria, de vontade de continuar lutando em defesa do nosso

povo, da nossa gente.

O  Deputado  Tadeu  Martins  Leite  (em  aparte)*  -  Deputado  Paulo  Guedes,

cumprimento-o  e  parabenizo-o  pela  defesa  dessa  PEC  tão  sonhada  pelos  norte-

mineiros, pelo Movimento Catrumano. Tive a honra de presidir a comissão especial

que emitiu o parecer dessa PEC. Lá tivemos a oportunidade de fazer, inclusive, uma



639
____________________________________________________________________________

reunião, uma audiência pública com algumas pessoas interessadas nela. Estiveram

presentes o Prof. João Batista, Prof. Joba, o Juiz Bruno Terra Dias, a Beatriz, enfim,

várias pessoas. Cada vez mais, depois dessa audiência, estamos convencidos de

que  o  Dia  das  Gerais  é,  de  fato,  importante  e  necessário  para  resgatarmos  a

autoestima, a estima do norte-mineiro, para passarmos a limpo a história de Minas

Gerais. Já foi relatada por V. Exa. toda a história. Saía do Norte de Minas, daquela

região de Matias Cardoso, próxima ao Rio São Francisco, o abastecimento da região

do ouro, ou seja, a comida, o peixe e a carne. É isso que temos de reconhecer. Não

queremos e não é nossa intenção tirar nenhuma data de outra região, pelo contrário,

é acrescentar mais uma data, a de 8 de dezembro, como uma das datas magnas do

Estado de Minas, e reconhecer a história de nossa Minas Gerais, se de fato o Norte

de Minas foi importante para o crescimento, para o surgimento do Estado de Minas

Gerais. Como coautor dessa PEC faço questão aqui de reafirmar a necessidade de

aprová-la.  Claro  que estudos  já  foram feitos  e  esse assunto  se arrasta  há  muito

tempo, por meio do Movimento Catrumano, do sentimento dos norte-mineiros com a

aprovação desse Dia  das Gerais.  Por  ser norte-mineiro e ser  um dos defensores

dessa causa, estou juntamente com V. Exa. defendendo o Dia das Gerais, que, de

fato, é importante para toda a região do Norte de Minas. É o reconhecimento. Temos

de cobrar,  agora,  a fatura  histórica do  Norte de Minas para com todo o resto do

Estado de Minas Gerais. Por meio de cartas achadas, descobertas no Estado de São

Paulo, já está comprovada, de fato, a importância do Norte de Minas não só para o

surgimento,  mas principalmente  para  o  crescimento de  nossa Minas  Gerais.  Que

esse Dia das Gerais, que defendemos hoje como o dia 8 de dezembro, de fato, seja a

vontade, o sentimento de que devemos passar a limpo a história  do nosso Norte

mineiro e do Movimento Catrumano. Deputado Paulo Guedes, tenha certeza de que

se  conseguirmos,  de  fato,  que  essa  proposta  de  emenda  à  Constituição  seja

aprovada,  será uma vitória  para todos os norte-mineiros  e todas as pessoas que

gostam da região,  mas, principalmente,  para o Movimento Catrumano,  pois  todos

devemos ajudá-lo e ressaltá-lo cada vez mais.

O Deputado Paulo Guedes* -  Obrigado, Deputado Tadeu Martins Leite.  Há uma

série  de  motivos,  que  passo a  expor  agora,  que justificam a  mudança da  nossa
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Constituição. (- Lê:)

“Pretendemos com esta proposta de emenda à Constituição mineira contribuir para

a revisão histórica 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 de Minas e do 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, essa igreja 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 de Minas para o contexto

da formação de 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 a ocupação das terras do Vale do

São Francisco iniciam-se,  segundo a historiografia,  com as entradas e bandeiras,

inauguradas,  em Minas,  pela expedição de Espinosa,  em meados do séc.  XVI,  e
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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 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  século  XVII  foram  as  decisivas  no  processo  de

conquista e ocupação da zona são-franciscana entre a barra do Rio das Velhas e o

Rio 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
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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

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  à

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 Gerais, 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 na

história de Minas Gerais.

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.”
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Agradecemos  à  Comissão  Especial  o  parecer  favorável;  aos  Deputados  Tadeu

Martins Leite, Luiz Henrique; e aos membros da Comissão. Hoje estamos orgulhosos,

felizes,  por  saber  que  vamos  aprovar,  nesta  Casa,  essa  proposta  de  emenda  à

Constituição que cria o Dia das Gerais, que reconhece Matias Cardoso como a nossa

primeira Capital, como o primeiro povoado de Minas Gerais. Isso significa para nós,

Deputados  Tadeu  Martins  Leite  e  Elismar  Prado  e  Deputada  Liza  Prado,  o

reconhecimento de uma luta de um povo, um povo que, ao longo dos últimos 400

anos, tem lutado de forma incansável, doando mão de obra e força para a construção

deste Estado. Quando, ainda no século XVI, as primeiras bandeiras de Januária e

Matias Cardoso chegaram àquela região, lá já era povoado pelos índios xacriabás e

por muitos quilombos. Por isso estamos aqui hoje para fazer essa revisão histórica,

que os primeiros moradores da região do São Francisco foram os índios xariabás e

outras etnias, posteriormente ocupada pelos bandeirantes e pelos quilombos. Para

esse povo, que, ao longo de quatro séculos, trabalha para o engrandecimento deste

Estado,  o  reconhecimento  de  Matias  Cardoso  como  a  primeira  vila,  o  primeiro

povoado, como a primeira Capital do Estado, é motivo de muito orgulho, assim como

para nós, Deputado Tadeu Martins Leite.

O Deputado Tadeu Martins Leite (em aparte)* - Deputado, quero apenas ressaltar

uma situação que engrandece muito este debate, essa discussão a respeito do Dia

das Gerais. Trata-se da situação da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, de

Matias  Cardoso.  Na  verdade,  como  comprovado  por  meio  de  documentos

encontrados em São Paulo  e outras  partes  do País,  essa é a primeira matriz  do

Estado de Minas Gerais. Sendo ela a primeira matriz do Estado de Minas Gerais,

infelizmente as condições em que ela se encontra não são das melhores. No fim do

ano passado, fui  homenageado com a Medalha Matias Cardoso e conheci aquela

igreja. De fato, com a aprovação dessa proposta de emenda à Constituição, tenho

certeza  de  que  os  governos  terão  algum  cuidado  a  mais  com  a  nossa  igreja,  a

primeira de Minas, conforme documentação encontrada, porém a mais esquecida.

Todas as outras igrejas já foram restauradas, mas a Matriz de Nossa Senhora da

Conceição está esquecida. É claro que o Dia das Gerais contribuirá, trará novamente

a  alegria  dos  norte-mineiros,  a  alegria  do  Movimento  Catrumano,  inclusive  pela
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questão cultural, a parte da igreja e de outras situações. Então era isso que eu queria

ressaltar,  e  que  é  importante:  a  primeira  matriz  de  Minas  Gerais  encontra-se  em

Matias Cardoso, a Matriz Nossa Senhora da Conceição.

O Deputado Paulo Guedes* - Deputado Antônio Júlio, não sei se V. Exa. conhece a

Igreja de Nossa Senhora da Conceição, a primeira construída em Minas Gerais, 30

anos antes das construídas em Ouro Preto e Mariana. Ela tem o estilo barroco e

ainda se encontra lá erguida, graças - acredito - à fé do povo ribeirinho, porque ela

está, há mais de 100 anos, aguardando uma restauração. E o Secretário de Cultura

esteve lá há dois anos, assim como o Governador.

Temos também uma outra igreja de mais de 300 anos, a Igreja do Rosário, em

Januária, que também está caindo aos pedaços, pedindo socorro por uma reforma,

uma restauração.  Esperamos que,  com a aprovação dessa PEC,  a Secretaria  de

Cultura se sensibilize. Parece que cultura é só Ouro Preto, Mariana e Diamantina!

Cultura tem de ser preservada e valorizada nos quatro cantos de Minas.

Deixo  aqui  uma  crítica  construtiva  e  um  chamamento  às  autoridades  da  área

cultural para o crime da não restauração da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, a

primeira de Minas, em Matias Cardoso, e da Igreja do Rosário, em Januária.

O  Deputado  Antônio  Júlio  (em  aparte)  -  Obrigado,  Deputado  Paulo  Guedes.

Aproveitando o importante tema da cultura de Minas, ressalto o tanto que o Norte é

desconhecido pelo resto de Minas Gerais e o quanto é importante a representação

política da região.  V. Exa.,  juntamente com o Deputado Tadeu Martins  Leite,  vem

resgatar, ou tentar resgatar, essa importante história para Minas Gerais.

Quando se fala das Gerais, fala-se de Minas Gerais. E aproveito para falar, não sei

se com tristeza, alegria ou alívio, da caída do Ministro dos Transportes. Quero dizer

que, a cada hora que passa, confiamos mais na Presidente Dilma. Há uns 45 dias,

fizemos  a  denúncia  da  situação do Ministério  dos  Transportes.  Ele  estava sendo

tratado como se fosse um apêndice do governo da Presidente Dilma. Eles não tinham

nenhuma responsabilidade com as obras do governo. A responsabilidade era de um

grupo político-partidário, o PR. Esperamos que, com a caída do Ministro - também já

caiu toda a cúpula do DNIT -,  caia também o de Minas Gerais.  Aqui  o problema

também é seriíssimo, basta levantarmos a questão do Viaduto das Almas, da BR-381,



645
____________________________________________________________________________

de cuja  mobilização V.  Exa.  participou,  e  do  Anel  Rodoviário,  do  qual  só  se  fala

quando há desastre. Eles falam que farão obras, que haverá licitação. A Presidente

Dilma viria aqui, mas suspendeu todos os contratos. Falo, como já disse, não sei se

com muita tristeza, alegria ou alívio, que as obras de Minas agora vão sair. Tenho

certeza absoluta de que a BR-381 vai sair, porque a Presidente não permitirá que

essa BR faça parte de um acordo político para que alguém seja dono dessa obra.

Isso não pode acontecer.  Por  isso,  hoje,  a Dilma,  ao tomar essa decisão,  dá um

presente  ao  povo  brasileiro.  Ela  não  poderia  deixar  que  isso  chegasse  ao  seu

governo. Eu já havia falado que essa questão do Ministério dos Transportes não fazia

parte do governo dela, nem do nosso Brasil.  Falo que o DNIT é o Departamento

Nacional da Incompetência Terrestre. Lá só se pensa em levar vantagem.

Então, quando se cria o Dia das Gerais, temos de comemorar. Ainda não votamos

essa  emenda  constitucional,  mas  vamos  votá-la  hoje  ou  amanhã.  Aí,  sim,  Minas

Gerais vai começar a ter o respeito do governo Federal. Deputado Paulo Guedes, a

situação não era culpa da Presidente, nem do nosso governo. Falei isso com o Michel

Temer  há  40  dias.  Disse-lhe  que  precisavam  tomar  uma providência  urgente  em

relação ao Ministério dos Transportes e, em especial, em relação ao DNIT em Minas

Gerais. Nem falei do DNIT nacional, do descaso com que tratam as coisas de Minas.

V. Exa. sabe quantos anos demorou para se fazer a reforma na rodovia até Montes

Claros. Quantos anos demorou para se fazer a duplicação da BR-040 até o trevão,

aliás, até hoje ele está em obras. O pessoal da nossa região considera a obra na BR-

262 a melhor  do mundo,  mas é uma obra cheia de problemas,  de falcatruas, de

decisões pessoais de um Deputado que definiu onde ia e não ia ser o contorno. A

obra  nem  foi  entregue  e  já  temos  uma ponte  interditada e  vários  trechos  sendo

reformados.

A discussão  das  Gerais  não  pode  ficar  apenas  na  questão  cultural  de  Montes

Claros. Há muitas coisas a serem discutidas em Minas Gerais. O Estado foi muito

sacrificado por incompetência do DNIT. Chegamos a devolver R$1.000.000.000,00 de

investimentos, porque eles  não deram conta de operacionalizar  os  contratos e as

obras. A briga de quem vai comandar é muito grande, e eles não conseguem avançar.

Estou tratando de um assunto um pouco diferente, mas que encaixa bem neste
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momento em que V. Exa. fala com tanta satisfação das questões referentes ao Norte

de Minas.  Temos de falar  também nas questões do nosso governo da Presidente

Dilma,  que  tomou  a  decisão  correta  de  fazer  uma  limpeza  no  Ministério  dos

Transportes: tirou todo o mundo.  Agora vamos levantar;  agora, sim, Minas Gerais

será o Estado com que sonhamos.

Para começar, vamos ver a BR-381 sendo restaurada. Aliás, quando caiu a ponte

da BR-381, falei, até com muita ironia, que isso faria a alegria de muita gente ligada

ao DNIT, ao partido - PR - e ao pessoal do Ministério, porque poderiam contratar uma

ponte sem licitação, sem definição de valores. As denúncias começaram ali. Assim,

uma  ponte  orçada  em  R$10.000.000,00  foi  contratada  por  R$50.000.000,00.  A

discussão sobre o Norte de Minas é fundamental, mas hoje é um dia muito importante

para  Minas  Gerais.  É  um  novo  dia:  tenho  certeza  de  que  agora,  sim,  o  Anel

Rodoviário  será restaurado e a BR-381 vai  sair  do papel  logo depois do primeiro

semestre. A Dilma mostrou que não está fazendo política com pê minúsculo, mas com

pê  maiúsculo,  defendendo os  interesses  do  Brasil.  Esperamos  que,  em especial,

defenda os interesses de Minas, autorizando as obras que o DNIT falou que ia fazer,

mas que na verdade não faria enquanto não se fizessem as negociações internas no

partido político que lá está representado. Mas acho que agora, sim, teremos obras

importantes no nosso Estado de Minas Gerais.

Agradeço  ao  Deputado  Paulo  Guedes,  parabenizando-o  pela  discussão.  O

Deputado está levantando uma história que todos desconhecemos. O potencial de

Matias  Cardoso,  onde  se  construiu  a  primeira  igreja  do  Estado,  é  da  maior

importância  para  a  nossa  cultura.  Estamos  muito  atrasados  no  conhecimento  da

nossa cultura - brasileira, mineira e, em especial, norte-mineira. Aquela região tem

uma produção cultural fantástica e totalmente desconhecida por nós do Centro-Oeste

e  do  Oeste  do  Estado  de  Minas  Gerais.  A criação  desse  dia  marcará  um  novo

momento para o Norte de Minas. Que possamos ir até lá comemorar e ver a riqueza

fantástica que é a sua cultura. Parabéns pelo projeto.

O Deputado Paulo Guedes* - Obrigado, Deputado Antônio Júlio. Lembro que não se

trata apenas de uma igreja. As pessoas podem pensar que, se é a primeira igreja de

Minas, construída por volta de 1600, deve ser uma igrejinha. Não é uma igrejinha,
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mas um templo; é uma igreja linda! Sua paredes têm mais de 1m de largura. É uma

igreja feita para uma cidade de 20 mil a 30 mil habitantes. Naquela época, já morava

ali muita gente e a igreja foi feita para os padrões da época. Com certeza, era uma

das  maiores  igrejas  do  País  na ocasião.  Por  isso a Igreja de Nossa Senhora da

Conceição, em Matias Cardoso, é o marco inicial da construção em Minas Gerais.

Com  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  21,  que  muda  o  art.  216  da

Constituição do Estado, não queremos só a sua restauração, mas a independência

do Norte de Minas. A independência de fato: que o Norte do Estado não seja tratado

com as migalhas de sempre, com a criação de Secretarias que não funcionam e que

só  têm  recursos  federais.  Não  há  um  tostão  sequer  do  governo  do  Estado  na

Secretaria de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de

Minas. A Secretaria foi criada para gerir os recursos federais que já existem: o Bolsa-

Família,  o  Leite  pela  Vida,  o  Cozinha Sertaneja,  e  outros  programas  do  governo

federal. Então precisamos que o governo de Minas Gerais volte seu foco para o Norte

do Estado e devolva um pouco do que deixou de fazer ali nos últimos 300 anos; que

olhe para as questões da segurança pública naquela região; que devolva ao menos

uma pequena percentagem do ICMS Cultural,  que vai  todo para  Mariana e Ouro

Preto - não vai nada para a nossa região.

Então, são coisas que precisam ser discutidas. Acredito que a criação do Dia das

Gerais e a implantação dessa proposta de emenda à Constituição faz-nos relembrar,

Deputado Tadeu Martins Leite, a luta de Maria da Cruz, a primeira a se rebelar contra

os  impostos  absurdos  cobrados  pela  Coroa  Portuguesa  já  naquela  época;  como

também  da  Guerra  dos  Emboabas;  e  dos  nossos  mineiros  que  saíram  de  lá

capitaneados por Nunes Viana, que veio lutar aqui contra os paulistas, criando, de

fato, o Estado de Minas Gerais.

Que nós, da bancada do Norte, e os nossos Prefeitos, Vereadores, professores,

estudantes,  comerciantes,  empresários,  trabalhadores  rurais  e  urbanos  realmente

possamos  incorporar  o  espírito  de  Maria  da  Cruz,  de  Nunes  Viana,  de  Matias

Cardoso, de Januário Cardoso, dos nossos guerreiros índios da época e dos nossos

grandes guerreiros africanos quilombolas, que ajudaram a construir  aquela região.

Que todos juntos possamos fazer agora um enfrentamento, porque a região é rica,
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com muita terra fértil,  com muita gente para trabalhar e com um potencial fora do

comum, principalmente agora, depois da descoberta do gás na Bacia do Rio São

Francisco,  do minério na região de Rio Pardo de Minas, do ouro em Riacho dos

Machados, do minério em Porteirinha, em Salinas, em Grão-Mogol e em Mato Verde.

Enfim, é uma região que tem um grande potencial para se desenvolver, mas que ficou

esquecida  por  300  anos.  No  entanto,  agora  ela  tem  tudo  para  ser  o  celeiro  do

desenvolvimento de Minas Gerais, porque, além de ter os incentivos da Sudene e de

muitos  recursos  para  quem  quiser  investir  no  Norte  de  Minas  por  meio  dessa

autarquia e dos recursos do Banco do Nordeste, a região é também lembrada - e

muito bem lembrada - pelo governo federal com obras importantes. Por exemplo, os

recursos que estão no Orçamento para a construção da Barragem de Congonhas,

uma obra de mais de R$400.000.000,00; para a construção do Projeto Jequitaí, uma

obra de mais de R$500.000.000,00; para a construção da rede de esgoto e estação

de tratamento em todas as cidades ribeirinhas da nossa região; para a construção da

Barragem de Berizal. Mas aí, Deputado Tadeu Martins Leite, precisamos também de

boa vontade. Mais uma vez, volto a falar da nossa morosidade, que está infiltrada

dentro dos órgãos ambientais em Minas, que costumam colocar o pé em cima do

desenvolvimento da nossa região fazendo com que recursos dos orçamentos sejam

devolvidos por falta de licenciamento.

Portanto, precisamos fazer pressão nos órgãos ambientais, do Estado ou da União,

e que haja, de fato, uma sintonia desta Casa, dos nossos parlamentares, de diversos

partidos,  dos  governos  municipais  e  do  Estado,  para  que  esses  investimentos

possam acontecer. Aí, sim, recuperaremos os 300 anos de história. A criação do Dia

das  Gerais  é  para  nós,  catrumanos  e  povo ribeirinho do Vale do  São Francisco,

motivo de muito orgulho.

Hoje Montes Claros é a nossa Capital do Norte de Minas e também precisa de

muitos investimentos. Atualmente essa cidade recebe a maioria dos problemas do

Norte de Minas e do Sul da Bahia, principalmente na área da saúde, onde precisamos

que o Estado invista mais. Sabemos que o Estado tem investido pouco mais de 8%

na saúde, quando deveria investir 12%. Na verdade, o Estado deveria investir  um

pouco mais nos hospitais de Montes Claros, como o Hospital Haroldo Tourinho e a
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Santa Casa, que passam por grandes dificuldades, e também os hospitais regionais

de Janaúba, Januária, Brasília de Minas, Pirapora, Salinas e Taiobeiras, que precisam

de mais investimentos para desafogar o atendimento em Montes Claros. São várias e

várias outras coisas que renascerão em todos nós, norte-mineiros, com a criação do

Dia das Gerais, além da esperança de uma nova era que se inicia agora.

Encerro  as  minhas  palavras  agradecendo  mais  uma  vez  a  todos  aqueles  que

encamparam o Movimento Catrumano: ao Prof. João Batista, da Unimontes, e hoje

da Fundação Darcy Ribeiro, a todos que contribuíram para esse movimento, como o

Juiz Bruno Terra Dias, a Beatriz, da Associação dos Municípios da Área Mineira da

Sudene -  Amams -  e  tantas  outras  pessoas,  como o  João Cordoval,  Prefeito  de

Matias Cardoso, e tantos outros historiadores, pesquisadores e professores que há

anos e anos vêm defendendo essa tese. Com certeza, esta Casa, esta Assembleia de

Minas, fará essa correção histórica, reconhecendo Matias Cardoso, Morrinhos, como

a  primeira  Capital  das  Gerais,  o  primeiro  povoamento  de  Minas.  Viva  o  povo

catrumano! Viva o povo ribeirinho! Viva a nossa gente norte-mineira! Muito obrigado,

Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr.  Presidente -  Não há outros  oradores inscritos.  Encerra-se a discussão.  A

Presidência verifica, de plano, que não há quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 823/2011, uma vez que permaneceu em ordem do

dia  por  seis  reuniões,  e  informa  ao  Plenário  que,  no  decorrer  da  discussão,  foi

apresentada ao projeto uma emenda do Deputado Paulo Lamac, que recebeu o nº 1,

e, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno, encaminha a emenda com o

projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, para parecer.

- O teor da emenda apresentada é o seguinte:

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 823/2011

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - Fica desafetado o bem público constituído pelo trecho da Rodovia MGC-

356, com a extensão de 2km (dois quilômetros), contados a partir do entrocamento
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BR-120B - trevo de acesso a Ervália - até o Condomínio Maria Carolina.

Art. ... - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Coimbra a área

de que trata o art. 1º.

Parágrafo único - A área a que se refere o “caput” deste artigo integrará o perímetro

urbano do Município de Coimbra e destina-se à instalação de via urbana.

Art. ... - O trecho de rodovia objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe for  dada a destinação prevista no parágrafo único do

art. ...”

Sala das Reuniões, 6 de julho de 2011.

Paulo Lamac

Justificação:  Submetemos  à  apreciação  dessa  Casa  Legislativa  a  emenda  ao

Projeto de Lei nº 823/2011, que visa a desafetação de bem público e sua doação ao

Município de Coimbra do trecho que especifica.

Com efeito, trata-se de bem público de uso comum do povo, de propriedade do

Estado, gerenciado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas

Gerais - DER-MG -, constituído pelo trecho da Rodovia MGC-356, com a extensão de

2km, contados a partir do entroncamento BR-120B - trecho de acesso a Ervália - até

o Condomínio Maria Carolina.

A importância da doação do referido bem ao Município de Coimbra se deve ao fato

de que o referido trecho já integra o perímetro urbano da comuna, tendo todas as

características necessária para a instalação de via urbana. Desta feita, torna-se de

suma importância  que  Coimbra  possa assumir  definitivamente  a  responsabilidade

pela  manutenção  e  conservação  da  via  pública,  para  favorecer  a  autonomia  do

Município e, sobretudo, para atender aos anseios dos munícipes.

Ressalte-se ainda que o referido trecho foi objeto de Projeto de Lei Municipal nº

19/2010, que autoriza Coimbra a municipalizar o trecho da referida rodovia, mediante

transferência de domínio do Estado de Minas Gerais, o que demonstra que a doação

do  trecho  da  rodovia  terá  papel  fundamental  na  política  de  desenvolvimento  do

Município de Coimbra.

Diante de todo o exposto, pedimos o apoio e a compreensão dos nobres pares para
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a aprovação desta emenda.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária

de logo mais,  às  20 horas,  e  convocando as  Deputadas e os  Deputados para  a

ordinária de amanhã, dia 7, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do

dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/7/2011

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase:  Eleição  para  o  Cargo  de  Conselheiro  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis  Pinheiro -  José Henrique -  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 -

Antônio Júlio - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bruno Siqueira - Carlin Moura -

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

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor

Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo -

Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo -

Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo  Valadares  -  Hélio  Gomes  -  Hely

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

Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - 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 - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.
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Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  20h11min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

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

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

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a eleição para o cargo de Conselheiro do

Tribunal de Contas do Estado, a que se refere o art. 78, § 1º, inciso II, da Constituição

do Estado.

Eleição para o Cargo de Conselheiro do Tribunal do Contas do Estado

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que, nos termos do inciso II do

art.  235  do  Regimento  Interno,  foram  apresentadas  duas  candidaturas:  a  do

Deputado Mauri Torres, por meio do Requerimento nº 937/2011, e a do Sr. Alexandre

Bossi Queiroz, por meio do Requerimento nº 938/2011. A Presidência convida o Sr.

Alexandre Bossi  Queiroz a permanecer no Plenário e acompanhar  o processo de

votação.

Após arguição pública, a Comissão Especial designada para emitir parecer sobre as

candidaturas  concluiu  estarem  os  candidatos  aptos  para  o  exercício  do  cargo.  A

Presidência dará início à eleição do Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado

com votação pelo processo secreto, nos termos do inciso I do art. 261 do Regimento

Interno.  Será  eleito  o  candidato  que  obtiver  a  maioria  simples  dos  votos.  A

Presidência convida para atuar como escrutinadores os Deputados Carlos Henrique e

José Henrique. A Presidência solicita aos escrutinadores que comecem a rubricar os

respectivos envelopes. A Presidência solicita a atenção do Plenário para os seguintes
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procedimentos:  as  Deputadas  e  os  Deputados,  cada  um  por  sua vez e  somente

quando  chamados,  deverão  comparecer  à  Mesa  e  receber  dos  escrutinadores  a

sobrecarta devidamente rubricada. Em seguida, deverão dirigir-se à cabine, escolher

a cédula com o nome do candidato que desejar eleger, colocá-la na sobrecarta e,

posteriormente, na urna. Somente poderá ser colocada dentro da sobrecarta a cédula

de  votação.  Não  será  aceito  nenhum  sinal,  procedimento  ou  material  que  possa

identificar  o  voto.  Caso os  escrutinadores  entendam que há anomalia  no  voto,  a

Presidência determinará sua anulação. A Presidência esclarece ao 1º-Secretário que

deverá aguardar que cada parlamentar conclua a votação para chamar o seguinte. A

Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares. Com a

palavra,  o  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  2º-Secretário,  nas  funções  de  1º-

Secretário, para proceder à chamada para a votação secreta.

O Sr. Secretário (Deputado Alencar da Silveira Jr.) - (- Faz a chamada.)

- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados e Deputadas:

Dinis  Pinheiro -  José Henrique -  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 -

Antônio Júlio - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bruno Siqueira - Carlin Moura -

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

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor

Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo -

Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo -

Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo  Valadares  -  Hélio  Gomes  -  Hely

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

Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - 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 - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O Sr.  Presidente -  A Presidência informa ao Plenário  que o  candidato  ou  outro
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Deputado indicado por ele acompanhará o processo de apuração que iniciaremos a

seguir.  O  Sr.  Alexandre  Bossi  Queiroz  indica  o  Deputado  Ulysses  Gomes  para

representá-lo;  e  o  Deputado  Mauri  Torres  indica  o  Deputado  Duarte  Bechir  para

representá-lo. Daremos início ao processo de apuração de votos com a presença de

seus representantes. A Presidência recomenda aos escrutinadores que procedam à

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

votantes.

- Procede-se à conferência das sobrecartas.

O  Sr.  Presidente  -  Votaram  73  Deputados  e  foram  encontradas  na  urna  73

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

procedam à apuração dos votos, sendo que um escrutinador procederá à leitura dos

votos, um a um, e o outro procederá à anotação dos votos, também um a um.

- Procede-se à apuração dos votos.

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

redação do boletim de apuração.

- Procede-se à redação do boletim de apuração.

O Sr.  Presidente -  O Sr.  Alexandre Bossi Queiroz recebeu 4 votos; o Deputado

Mauri Torres recebeu 63 votos; houve 2 votos nulos e 4 votos em branco, perfazendo

o total de 73 Deputados votantes. Está, portanto, eleito para o cargo de Conselheiro

do Tribunal de Contas do Estado o Deputado Mauri Torres. A Presidência parabeniza

o eleito. Oficie-se ao Governador do Estado e ao Tribunal de Contas do Estado.

Encerramento

O Sr.  Presidente -  Cumprido o objetivo da convocação,  a Presidência encerra a

reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os  Deputados  para  as  extraordinárias  de

amanhã, dia 6, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a

ordinária  também  de  amanhã,  às  14  horas,  com  a  ordem  do  dia  já  anunciada.

Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

EMENDA Nº 8 AO PROJETO DE LEI Nº 717/2011

Acrescente-se onde convier:
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“Art. … – Os cargos de Supervisor de Segurança Institucional e de Supervisor de

Tecnologia da Informação, previstos no ANEXO I, são de recrutamento restrito.”.

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2011.

Rogério Correia

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 703/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Arlen  Santiago,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Agentes de Segurança do

Sistema Prisional e Socioeducativo do 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.  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 703/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Agentes de Segurança do Sistema Prisional e Socioeducativo do Norte de Minas,

com  sede  no  Município  de  Montes  Claros,  entidade  de  direito  privado,  sem  fins

lucrativos, que congrega esses trabalhadores e seus familiares, estimulando a união

e a solidariedade entre eles.

É importante esclarecer que a instituição contribui com o desenvolvimento social e

cultural da comunidade e região, por meio de projetos de inclusão digital, prevenção

ao uso de drogas, orçamento familiar e mediação de conflitos. Ademais, apoia seus

associados  nas  áreas  jurídica,  fiscal,  desportiva,  cultural  e  financeira;  promove

congressos,  debates,  seminários  e  outros  eventos  que  possibilitem  seu

aprimoramento intelectual, cultural e profissional.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação dos Agentes de

Segurança do Sistema Prisional e Socioeducativo do Norte de Minas, consideramos

meritório que lhe seja outorgado o título de utilidade pública.

Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 703/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2011.

Cássio Soares, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 731/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  o  projeto  de  lei  em epígrafe,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.849/2008, tem por objetivo dar

denominação ao trecho da Rodovia LMG-748 que liga o trevo da cidade de Araguari

ao entroncamento com a Rodovia BR-365.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/3/2011 e distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas. Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente

quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do

art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Na reunião de 14/4/2011, a relatoria solicitou que a proposição fosse baixada em

diligência à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, a fim de

que informasse a esta Casa se o referido trecho já possui denominação oficial e se

existe, no Município de Araguari, outro próprio público estadual com a denominação

pretendida.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  731/2011  tem  por  escopo  dar  a  denominação de  Rodovia

Antônio  Netinho  ao  trecho  da  Rodovia  LMG-748  que  liga  o  trevo  da  cidade  de

Araguari ao entroncamento com a Rodovia BR-365.

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 de suplementar as legislações federal e estadual para atender às

suas peculiaridades.
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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.

Além disso, a Constituição mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do

projeto por membro deste Parlamento.

Cabe informar, no entanto, que, em resposta à diligência solicitada, a Secretaria de

Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, por meio do Ofício nº 206/2011,

informou que o trecho que se pretende denominar por meio da proposição em análise

já tem nome.

De fato, a Lei nº 12.395, de 1996, em seu art. 1º, dá a denominação de Rodovia dos

Cafeicultores à rodovia que liga os Municípios de Araguari e Indianópolis.

É importante ressaltar  que, quando se trata de alterar denominação já aprovada

nesta Casa, considera-se a iniciativa inadequada, pois uma homenagem pública deve

ser contínua, perpetuando-se ao longo do tempo, em respeito aos homenageados e

aos serviços prestados por eles à coletividade. Esse caráter de perenidade deve ser

desconsiderado  somente  com  o  aparecimento  de  fato  novo  que  desabone  o

homenageado, tornando o tributo inadequado, o que não corresponde ao caso em

tela.

Ademais,  a  simples  troca  de  denominação  banaliza  o  ato  do  Legislativo,

desacreditando as demais homenagens que venham a ser conferidas por esta Casa.

Conclusão
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Em  vista  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei n° 731/2011.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  –  Cássio  Soares,  relator  –  Luiz  Henrique  –  André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.160/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei nº 1.160/2011 institui

o Dia Estadual do Campo Limpo, a ser comemorado em 18 de agosto.

A Comissão de Constituição e Justiça, no exame preliminar da matéria, concluiu por

sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  com  a  Emenda  nº  1,  que

apresentou. Cabe agora a este órgão colegiado apreciá-la, nos termos do art. 102,

VIII, combinado com o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.160/2011 tem por escopo instituir o Dia Estadual do Campo

Limpo,  a  ser  comemorado,  anualmente,  em  18  de  agosto,  quando  serão

desenvolvidas ações, tais como debates, seminários e audiências, relacionadas ao

meio ambiente.

Segundo  informações  do  autor  da  matéria,  a  data  escolhida  já  é  utilizada  por

associações, cooperativas e entidades gerenciadoras de centrais de recebimento de

embalagens vazias de defensivos agrícolas para conscientizar a comunidade sobre a

importância de se recolherem as embalagens de agrotóxicos já utilizadas.

A Lei Federal nº 9.974, de 2000, alterou a Lei nº 7.802, de 1989, que dispõe sobre a

pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o

armazenamento,  a  comercialização,  a  propaganda  comercial,  a  utilização,  a

importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a

classificação,  o  controle,  a  inspeção  e  a  fiscalização  de  agrotóxicos,  seus

componentes e afins. Com a finalidade de disciplinar o recolhimento e a destinação

final  das  embalagens  dos  produtos  fitossanitários,  essa  norma  divide  a

responsabilidade entre todos os agentes atuantes na produção agrícola, envolvendo
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agricultores, canais de distribuição, indústria e poder público.

Para atender a essas exigências, foi criado o Instituto Nacional de Processamento

de  Embalagens  Vazias  –  InpEV  –,  sem  fins  lucrativos,  representando  a  indústria

fabricante de produtos fitossanitários em sua responsabilidade de conferir a correta

destinação  final  das  embalagens  vazias  dos  produtos  utilizados  na  agricultura

brasileira.

Estudo encomendado por esse Instituto comprovou os benefícios do sistema de

destinação  final  de  embalagens  vazias  de  fitossanitários  ao  meio  ambiente.  O

processo de recebimento e envio à reciclagem representa um ganho ambiental que

pode ser traduzido em 491 mil árvores plantadas (294,6 por hectare), 224 mil barris

de petróleo economizados ou ainda 167 mil viagens de carro a menos entre Rio e

São Paulo.

A redução nas emissões de gás carbônico também se deve ao modelo logístico

adotado pelo sistema, no qual o caminhão que leva os produtos até os distribuidores

e cooperativas agrícolas retorna carregado com as embalagens vazias para serem

corretamente descartadas. Mais de 98% dos fretes das centrais ao destino final se

dão nesse formato de logística reversa.

Essa  ação  reflete  o  trabalho  conjunto  realizado  por  agricultores,  canais  de

distribuição, cooperativas, indústria produtora de defensivos agrícolas e poder público

em prol da preservação do meio ambiente e de uma agricultura sustentável.

Diante  dessas  considerações,  o  projeto  de  lei  em  análise  apresenta-se  como

meritório, pois pretende instituir data comemorativa, sensibilizando a população sobre

a importância da preservação do meio ambiente e sobre os processos necessários

para a reciclagem das embalagens de agrotóxicos, além de comprovar, em apoio ao

produtor rural, que é possível produzir alimentos com responsabilidade e respeito à

natureza.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade incluir no art. 1º do projeto de lei a finalidade da referida

data.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.160/2011, em
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turno  único,  com  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2011.

Célio Moreira, Presidente e relator – Duarte Bechir – Luzia Ferreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.502/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Célio  Moreira,  o Projeto de  Lei  no 1.502/2011 tem por

objetivo declarar  de utilidade pública o Conselho  da Comunidade da Comarca de

Caeté, com sede no Município de Caeté.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  6/5/2011  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 1.502/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho da Comunidade da Comarca de Caeté, com sede no Município de Caeté.

Importante observar que essa entidade, segundo o art. 1º de seu estatuto, é órgão

de execução penal, integrado ao Sistema Judiciário da Comarca de Caeté, conforme

os arts. 61 e 80 da Lei Federal nº 7.210, de 1984 - Lei de Execução Penal.

Tal  norma,  em  seu  art.  61,  enumera  os  órgãos  de  execução  penal,  como  o

Conselho  Nacional  de  Política  Criminal  e  Penitenciária,  o  Juízo  da  Execução,  o

Ministério  Público,  o  Conselho  Penitenciário  e,  em seu inciso  VII,  o  Conselho  da

Comunidade. No art. 80 estabelece que haverá, em cada comarca, um Conselho da

Comunidade, composto, no mínimo, por um representante de associação comercial

ou industrial, um advogado indicado pela Seção da Ordem dos Advogados do Brasil e

um assistente social escolhido pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional de

Assistentes Sociais; na falta dessas pessoas, fica a critério do Juiz da Execução a

escolha dos integrantes do Conselho.

Segundo a Lei nº 12.972, de 1998, podem ser declaradas de utilidade pública as
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associações  e  fundações  constituídas  no  Estado  com  o  fim  exclusivo  de  servir

desinteressadamente  à  comunidade,  mediante  a  comprovação  de  que  têm

personalidade jurídica, funcionam há mais de um ano e seus diretores são pessoas

idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Como órgão integrante do Sistema Judiciário da Comarca de Caeté, o Conselho da

Comunidade não pode ser confundido com as associações e fundações previstas na

Lei nº 12.972, de 1998, das quais tratam os arts. 44 a 69 do Código Civil – Lei nº

10.406, de 2002.

As entidades privadas se originam da vontade de uma pessoa ou de um grupo de

pessoas  que,  livremente,  estabelecem  suas  regras  básicas,  desde  que  sem  fins

lucrativos. Já as entidades públicas têm sua origem na vontade do Estado e passam

a existir com a edição de lei, que as institui e estabelece sua competência, estrutura e

funcionamento. Em consequência, toda alteração em sua organização, assim como

sua extinção só podem ocorrer por meio de norma legal. Além disso, estão sujeitas a

prerrogativas características do poder  público,  ao controle interno da Pasta a que

estão vinculadas e externo do Tribunal de Contas da União ou do Estado.

Diante  dessas  considerações,  não  é  possível  a  declaração  de  uma  entidade

pública, seja federal, seja estadual, seja municipal, como de utilidade pública, pois,

sendo ela parte da administração indireta da administração pública do Estado, não se

enquadra no que dispõe o art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, que limita a concessão

do título de utilidade pública a associações e fundações de caráter privado.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.502/2011.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente - Cássio Soares, relator - Luiz Henrique - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.540/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Cultural Afro-Cambuquirense, com
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sede no Município de Cambuquira.

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  1.540/2011 tem por  escopo declarar  de  utilidade pública  a

Associação Cultural  Afro-Cambuquirense,  com sede no Município  de Cambuquira,

entidade  de direito  privado,  sem fins  lucrativos,  que  tem por  escopo preservar  a

cultura afro-brasileira.

Com esse propósito, a instituição pesquisa e divulga essas manifestações culturais,

especialmente os grupos folclóricos; luta contra o racismo; presta assistência social e

cultural aos que necessitam; promove eventos como cursos, conferências, debates e

exposições, buscando preservar a memória popular e as tradições.

Cabe esclarecer que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade adequar o nome da entidade ao previsto no art. 1º de

seu estatuto.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pela entidade, consideramos meritório

que lhe seja outorgado o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.540/2011, em turno

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

Sala das Comissões, 6 de julho de 2011.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.555/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Coral Nossa Senhora da Conceição, com

sede no Município de Caeté.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
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que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda no

1, que apresentou. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a

matéria, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.555/2011 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Coral Nossa Senhora da Conceição, com sede no Município de Caeté,

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

melhoria das condições sociais da comunidade.

Para  a  consecução  desse  propósito,  desenvolve  projetos  visando  ao

desenvolvimento  intelectual,  cultural,  artístico,  turístico  e  social  da  comunidade;

implementa programas e ações de proteção à família, à infância, à adolescência, à

juventude, aos idosos, às pessoas carentes e aos deficientes físicos; e difunde a arte

musical.

A Emenda no 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, tem por

finalidade adequar a denominação da entidade,  prevista no art.  1o do projeto, ao

consubstanciado no art. 1o de seu estatuto.

Pela  relevância  dos  trabalhos  desenvolvidos  pela  instituição,  consideramos

meritória  a  intenção  de  se  conceder  a  ela  a  pretendida  declaração  de  utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.555/2011, em turno

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

Sala das Comissões, 6 de julho de 2011.

Luzia Ferreira, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.566/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em tela objetiva declarar de

utilidade pública a Associação SeráQue? Cultural, com sede no Município de Belo

Horizonte.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
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que a considerou jurídica, constitucional e legal.  Vem agora a este colegiado para

deliberação conclusiva, com base no art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  1.566/2011 tem por  escopo declarar  de  utilidade pública  a

Associação SeráQue? Cultural, com sede no Município de Belo Horizonte, entidade

civil sem fins lucrativos que busca desenvolver atividades artísticas e culturais.

Para atingir seus objetivos programáticos, fomenta projetos de estudos e pesquisa

na  área  da  tecnologia  alternativa,  da  produção  e  divulgação  de  informações  e

conhecimentos artísticos, técnicos e científicos. Promove, ainda, a preservação do

patrimônio artístico e cultural do Município e procura constituir valiosa parceria com o

poder  público  e  com  instituições  congêneres  para  a  implementação  de  projetos

favorecedores da arte e da cultura.

Por sua iniciativa de inegável importância, é justo conceder-lhe o título declaratório

de utilidade pública.

Conclusão

Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.566/2011, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2011.

Luzia Ferreira, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.668/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Instituto Cory de Educação e Cultura, com

sede no Município de Arceburgo.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada.  Cabe  agora  a  esta  Comissão  deliberar  conclusivamente  sobre  a

matéria, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.668/2011 tem por escopo seja declarado de utilidade pública o
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Instituto Cory de Educação e Cultura, com sede no Município de Arceburgo, entidade

de direito privado, sem fins lucrativos, que desempenha importante trabalho na área

da educação.

O Instituto Cory tem por finalidades precípuas a promoção da educação formal e

informal, visando ao desenvolvimento integral do educando em seus aspectos físico,

psicológico, intelectual e social, e de atividades educacionais e ações de natureza

social, cultural, esportiva e ambiental, voltadas para o bem-estar, a conscientização, a

prática da cidadania, o fortalecimento da identidade cultural e a elevação dos níveis

de respeito aos direitos humanos.

A educação é um dos setores mais importantes para o desenvolvimento de um

país.  Por  meio da produção de conhecimentos,  uma nação cresce,  aumenta  sua

renda e a qualidade de vida das pessoas.

Por essas razões, consideramos meritória a intenção de se conceder à entidade a

pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.668/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2011.

Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.712/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria  do  Deputado Dilzon Melo,  o  projeto  de  lei  em tela  visa  declarar  de

utilidade pública  a Associação do Voluntariado  da  Oncologia  de  Três Corações  –

Vidação -, com sede nesse Município.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu  por  sua juridicidade,  constitucionalidade e  legalidade,  cabe agora  a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme determina o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.712/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação
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do  Voluntariado  da  Oncologia  de  Três  Corações  –  Vidação  -,  com  sede  nesse

Município. Trata-se de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, fundada

em 2004, que tem como finalidade principal a prestação de assistência ao paciente

oncológico.

A  instituição  desenvolve  ações  para  a  recuperação  e  o  atendimento  das

necessidades e carências das pessoas enfermas, especialmente das que possuem

menos recursos; executa projetos comunitários, cria centros de pesquisa e divulgação

de ações preventivas de neoplasias, fomenta e organiza atividades ocupacionais e de

lazer  para  os  pacientes  e  promove  campanhas  para  arrecadação  de  recursos  a

serem destinados à assistência aos pacientes oncológicos.

Pela relevância do trabalho desenvolvido pela entidade, é oportuna a intenção de

se lhe conceder a declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.712/2011

em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2011.

Neider Moreira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.827/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Neilando Pimenta, o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  o  Instituto  Meimei  –  Instituição  Espírita  de

Amparo à Criança, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  21/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.827/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto Meimei – Instituição Espírita de Amparo à Criança, com sede no Município de
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Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se  que  o  estatuto  constitutivo  da  instituição  determina,  no  art.  16,  que  é

vedada a remuneração dos membros dos órgãos de administração no exercício de

suas  funções;  e,  no  art.  52,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.827/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  –  André  Quintão,  relator  –  Cássio  Soares  –  Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.887/2011

Comissão de Direitos Humanos

Relatório

De autoria  do  Deputado Rogério  Correia,  o  projeto  de  lei  em epígrafe tem por

finalidade declarar de utilidade pública a Associação Lésbica de Minas, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Vem agora a matéria a este órgão colegiado para ser apreciada quanto ao mérito,

nos termos do art. 102, XIV, combinado com o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.887/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Lésbica  de  Minas,  com sede no Município  de Belo  Horizonte,  entidade de direito
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privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  finalidade  defender  as  lésbicas  em

situações de violência, concientizá-las de seus direitos, lutar contra o preconceito, a

discriminação.

Embora venha crescendo, a cada dia, o respeito ao direito de escolha da orientação

sexual,  ainda  persistem  na  sociedade  atitudes  de  preconceito  e  até  mesmo  de

violência  para  com  homossexuais.  Um espaço  de  convívio  e  estabelecimento  de

laços de ajuda mútua torna-se imprescindível para apoio e defesa desse segmento,

com vistas a uma sociedade mais respeitadora dos direitos individuais e coletivos e

consciente do valor da diversidade.

Nesse  contexto,  é  importante  o  trabalho  desenvolvido  por  organizações  que

buscam estabelecer uma convivência digna dos homossexuais com a comunidade

em  que  estão  inseridos,  sem  deixar  de  incentivá-los  na  luta  por  seus  direitos  e

defendê-los contra o preconceito, a discriminação e a violência.

Isso posto, consideramos meritória a pretensão do projeto de lei  em análise, de

declarar a Associação Lésbica de Minas como de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.887/2011, em turno

único, nos termos apresentados.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2011.

Paulo Lamac, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 22/2011

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 1.015/2007, “torna obrigatória a comunicação

dos repasses de recursos financeiros estaduais para os Municípios às respectivas

Câmaras  Municipais  e  a  disponibilização,  na  internet,  de  informações  sobre  as

atividades da administração pública,  sob o título  Minas Transparente,  e dá outras

providências”.

O projeto foi distribuído preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria na
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forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Posteriormente, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte opinou

pela sua aprovação na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, que apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise pretende conceder maior publicidade às ações do poder

público determinando que os Poderes, órgãos e entidades da administração pública

estadual disponibilizem, no diário oficial e na internet, informações sobre contratos,

valor  da  remuneração  paga  aos  agentes  públicos  ativos  e  inativos  e  execução

orçamentária e financeira do Estado, entre outras.

A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbice de natureza jurídico-

constitucional à tramitação da matéria. Afirmou, em seu parecer, que em cumprimento

do disposto no art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foram anexados à proposição os

Projetos  de  Lei  nºs  363/2011,  de  autoria  do  Deputado  Sargento  Rodrigues,  e

961/2011,  de  autoria  do  Deputado  Gilberto  Abramo.  O  primeiro  acrescenta

dispositivos  à  Lei  nº  13.367,  de  1999,  que  torna  obrigatória  a  comunicação  dos

repasses  de  recursos  financeiros  estaduais  para  os  Municípios  às  respectivas

Câmaras Municipais e dá outras providências; o segundo dispõe sobre a publicação

de informações da administração pública por meio da rede mundial de computadores

– internet.  Com o intuito  de acolher  disciplina prevista  nos projetos  apensados,  e

como os principais preceitos da Lei nº 13.367, de 1999, serão mantidos, não havendo

razões  para  propor  a  revogação  expressa  dessa  lei,  a  Comissão  apresentou  o

Substitutivo nº 1.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte ressaltou a existência de

lei  que  torna  obrigatória  a  comunicação  dos  repasses  de  recursos  financeiros

estaduais para os Municípios às respectivas Câmaras Municipais: a Lei nº 13.367, de

1999. Assim, a inovação trazida pelo projeto consiste em aumentar a quantidade de

informações que devem ser disponibilizadas pela administração pública, bem como

destacar a internet como veículo de divulgação. Com a intenção de tornar os resumos
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dos  contratos  firmados  pela  administração  pública  estadual  mais  informativos,  a

Comissão apresentou a Emenda nº 1.

No que concerne à competência desta Comissão, temos a informar que o projeto

em apreço visa conferir maior transparência aos atos praticados pela administração,

estabelecendo para  todos  os  órgãos  e  entidades a  obrigação de disponibilizarem

informações que contribuam para a citada transparência.

A intenção é louvável, no entanto o Estado já possui algumas ações que suprem a

medida proposta no projeto em análise.

Primeiramente, citamos a Lei nº 13.496, de 2000, que dispõe sobre a implantação

do projeto Serviço Integrado de Administração Financeira – Siafi – Cidadão. A referida

lei dispõe, em seu art. 2º, que são objetivos básicos do projeto Siafi - Cidadão:

“I-  oferecer  à  população  relatórios  sucintos,  em  linguagem  acessível,  sobre  a

situação econômico-financeira do Estado;

II- tornar disponíveis aos interessados informações sobre investimentos do Estado

nos  mais  diversos  setores,  que  incluirão  os  valores  orçados,  as  atualizações

monetárias porventura efetuadas, o estágio de execução da obra ou de investimento

e o processo licitatório;

III- servir de instrumento de informação e de conscientização da população sobre a

necessidade de zelo para com os gastos públicos realizados e sobre a importância

dos tributos como fonte de financiamento do Estado;

IV- possibilitar aos Governos Municipais o acesso a informação de interesse do seu

município, como obras, investimentos e participação na distribuição da quota-parte do

ICMS e do IPI”.

Existe, ainda, o Projeto Estruturador Governo Eletrônico, que objetiva aprimorar o

governo eletrônico (e-gov) e aprofundar as relações entre o governo e a sociedade,

com ênfase na abertura de novos espaços de interlocução e participação. Além disso,

busca aumentar a eficiência dos processos administrativos das instituições públicas;

da  prestação de serviços  de  melhor  qualidade  e  do  amplo  acesso ao cidadão e

empresas,  resultando  em  maior  transparência  nas  decisões,  projetos,  receitas  e

gastos das instituições públicas.

Destaca-se, por fim, o Portal  da Transparência do Estado de Minas Gerais,  que
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permite  ao  cidadão  acompanhar  a  execução  orçamentária  dos  programas  e  das

ações de governo, em âmbito estadual.

Assim,  o  Poder  Executivo  já  vem  empenhando-se  em  resolver  as  questões

suscitadas  no  projeto  em  análise,  razão  pela  qual  a  sua  tramitação  se  mostra

desnecessária.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 22/2011.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2011.

Zé Maia, Presidente -  João Vítor  Xavier,  relator -  Sargento Rodrigues -  Ulysses

Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 98/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De  autoria  dos  Deputados  Elismar  Prado  e  Almir  Paraca,  o  Projeto  de  Lei  nº

98/2011,  resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  2.399/2008,  dispõe

sobre  a  obrigatoriedade  de  estabelecimentos  que  comercializam  lâmpadas

fluorescentes colocarem à  disposição dos  consumidores lixeira  para  a sua coleta

quando descartadas ou inutilizadas.

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  encaminhada  preliminarmente  à  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, por ela apresentado, e à Comissão de Saúde, que opinou por

sua aprovação também na forma do Substitutivo nº 1.

Vem, agora, a esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito, nos termos

do art. 188, combinado com o art. 102, VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  comento  estabelece,  para  os  estabelecimentos  que

comercializam lâmpadas fluorescentes, a obrigatoriedade de colocarem à disposição

dos consumidores recipientes específicos para coleta das lâmpadas descartadas ou

inutilizadas. O seu escopo se assemelha ao de outras proposições já analisadas por
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esta Casa Legislativa que tratavam do recolhimento de pilhas, baterias e disquetes de

computadores.  Todos  esses  itens  já  se  encontram,  portanto,  agregados  e

disciplinados  em  leis  que  focalizam  temas  específicos  como  a  reciclagem  de

materiais e a coleta seletiva, incluindo os resíduos especiais, entre eles as lâmpadas

fluorescentes. Essas normas de origem parlamentar configuram-se como abordagens

especiais de tópicos inerentes à política estadual de resíduos sólidos, implantada por

meio da Lei nº 18.031, de janeiro de 2009.

Em análise preliminar do projeto, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu

que seus objetivos já se encontram atendidos pela Lei nº 13.766, de 2000. Essa lei

incumbe  o  Conselho  Estadual  de  Política  Ambiental  –  Copam  –  de  estabelecer

normas para recolhimento,  reutilização,  reciclagem, tratamento ou disposição final

ambientalmente  adequado  de  resíduos  sólidos  que,  por  sua  composição  físico-

química, necessitem de procedimentos especiais para descarte no meio ambiente. O

§  1º  de  seu  art.  4º  inclui  entre  tais  resíduos  sólidos  disquetes  de  computador,

lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias. Semelhantemente ao que se pretende por

meio da proposição em análise, o § 2º do mesmo artigo dispõe que “os resíduos

serão entregues pelos usuários aos estabelecimentos que comercializam os produtos

que lhes deram origem ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas

indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores, a fim de que estes adotem,

diretamente ou por meio de terceiros, procedimentos de reutilização, reciclagem e

tratamento ou disposição final ambientalmente adequada”.

Na conclusão de seu parecer, a referida Comissão considerou, porém, inovador o

comando previsto no parágrafo único do art.  1º  do projeto. O dispositivo obriga a

instalação dos recipientes de coleta em local visível e com dizeres que chamem a

atenção  do usuário  para  a  importância  e  a  necessidade  do descarte  correto  dos

produtos  usados  e  para  os  riscos  que  eles  representam para  a  saúde e  o  meio

ambiente quando não tratados com a devida correção. Essa medida foi incorporada

ao Substitutivo nº 1, proposto ao projeto, conjuntamente com o estabelecimento de

um  prazo  de  30  dias  para  a  entrada  em  vigor  da  nova  lei,  a  fim  de  que  os

destinatários  da  norma  possam  adotar  as  providências  necessárias  ao  seu

atendimento.
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Aproveitaremos a oportunidade em que se altera a Lei nº 13.766 para corrigir a

redação do “caput” do seu art. 4º, onde se empregou equivocadamente a expressão

“dispositivo final” em vez da expressão “disposição final”.  Corrigiremos, também, a

ementa do Substitutivo nº 1, a qual repete, em parte, uma redação antiga da Lei nº

13.766, de 2000. Sendo assim, apresentamos o Substitutivo nº 2, consolidando essas

alterações.

Por  fim,  ressaltamos  que  não  faremos  análise  do  Projeto  de  Lei  nº  597/2011,

anexado  à  proposição  em  estudo,  como  determina  a  Decisão  Normativa  da

Presidência nº  12, uma vez que seu conteúdo é idêntico ao do Substitutivo nº  1,

examinado neste parecer.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 98/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 2, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Altera a Lei nº 13.766, de 30 de novembro de 2000, que dispõe sobre a política

estadual  de  apoio  e  incentivo  à  coleta  seletiva  de  resíduos  sólidos  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica acrescentado ao art. 4º da Lei nº 13.766, de 30 de novembro de 2000,

o seguinte § 5º, ficando substituída no “caput” do artigo a expressão “dispositivo final”

pela expressão “disposição final”:

“Art. 4º – (...)

§ 5º – Os recipientes a que se refere o § 3º deverão ser instalados em local visível e

deverão conter dizeres que alertem o usuário para a importância e a necessidade do

correto descarte dos resíduos sólidos, bem os riscos que estes representam para a

saúde e o meio ambiente quando não tratados com a devida correção.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor trinta dias contados da data da sua publicação.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2011.

Célio Moreira, Presidente – Duarte Bechir, relator – Luzia Ferreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 182/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

De  autoria  dos  Deputados  Elismar  Prado  e  Almir  Paraca  e  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 642/2007, a matéria em análise visa instituir a

Política Estadual de Apoio às Comunidades Atingidas pela Construção de Barragens

e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 19/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da Previdência e da Ação Social e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art.

188  do  Regimento  Interno.  Em  cumprimento  do  disposto  no  art.  173,  §  2º,  do

Regimento Interno, foi anexado à proposição o Projeto de Lei nº 589/2011, de autoria

do Deputado Sargento Rodrigues.

A  proposição  foi  analisada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na

forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. Por sua vez, a Comissão do Trabalho, da

Previdência  e  da  Ação  Social  opinou pela  aprovação da proposição na forma do

Substitutivo nº 2, que apresentou, e pela rejeição do Substitutivo nº 1.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em estudo visa instituir a Política Estadual de Apoio às Comunidades

Atingidas  pela  Construção  de  Barragens  e  dar  outras  providências.  Para  tanto,

estabelece como objetivo a manutenção e a melhoria  das condições de vida das

comunidades atingidas pela construção de usinas hidrelétricas e de barragens com

outras finalidades. A proposição estabelece as finalidades, ações, objetivos, diretrizes

e instrumentos, entre outros elementos da política que se pretende instituir.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça apontou que já existe norma,

a Lei Estadual nº 12.812, de 1998, que trata da assistência social às populações de

áreas inundadas por reservatórios e que regulamenta o parágrafo único do art. 194

da Constituição do Estado. Entre outras providências, essa lei criou o Programa de

Assistência  às  Populações  –  Pró-Assiste  -,  ao  qual  compete  a  assistência  às

populações de áreas inundadas por reservatório.
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Considerando  que  já  existe  norma  legal  que  trate  da  matéria,  propôs  que  as

inovações instituídas pelo projeto de lei em análise sejam incluídas na Lei 12.812, em

observância  à  consolidação  das  normas  jurídicas.  Assim,  e  de  forma a  introduzir

outros  aperfeiçoamentos  de  cunho  legal,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça

apresentou o Substitutivo nº 1. Aquela Comissão, entretanto, fez a ressalva de que

aperfeiçoamentos necessários que se refiram à substância da proposição devem ser

feitos pela comissão de mérito.

A Comissão  do  Trabalho,  da  Previdência  e  da  Ação  Social,  em  seu  parecer,

destacou a enormidade dos impactos trazidos pela construção de barragens sobre as

populações  que  são  deslocadas  ou,  ainda,  que  são  afetadas  negativamente  por

essas obras de outras maneiras. Segundo aquela Comissão, o Pró-Assiste, apesar

das suas previsões legais,  não atua no enfrentamento das consequências  sociais

adversas dessas obras, que não têm sido tratadas de forma adequada.

De acordo com o princípio do “poluidor-pagador”, os impactos sociais e ambientais

adversos da  realização de uma atividade produtiva devem ser  internalizados pelo

agente  que  a  empreende  e,  por  isso,  aufere  vantagem  econômica.  Utilizando-se

desse  princípio,  considerando  a  ineficácia  do  Pró-Assiste,  e  de  forma  a  buscar

garantir  assistência  aos  atingidos  por  barragens,  a  Comissão  propôs  que  essa

responsabilidade seja transferida ao empreendedor, além de extinguir o Pró-Assiste.

Em substituição a esse programa, a Comissão propôs vincular a licença prévia à

apresentação  do  plano  de  assistência  social.  Além  disso,  as  demais  etapas  de

licenciamento,  até  a  entrada  em  operação,  ficariam  vinculadas  à  implementação

desse plano. Dessa maneira, busca-se garantir que, ao contrário do que acontece

correntemente, a operação dos empreendimentos econômicos não seja possível sem

a assistência, prévia ou concomitante, às populações afetadas. Para lidar com essa

questão,  bem como para  introduzir  outros  aperfeiçoamentos,  tais  como facilitar  a

participação  popular  no  processo  de  licenciamento,  a  Comissão  apresentou  o

Substitutivo nº 2.

No que diz respeito à repercussão financeira e orçamentária da matéria, o projeto

original, ao contrário dos Substitutivos nºs 1 e 2 propostos, parece não cumprir com

as disposições dos arts. 16 e 17 da Lei Complementar 101, de 2000, conhecida como
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Lei  da  Responsabilidade  Fiscal.  O  Substitutivo  nº  1  aperfeiçoa  a  matéria  em

tramitação do ponto de vista legal e legístico, mas ainda ressalta a necessidade de

aperfeiçoamentos sob o ponto de vista do mérito.

Ora,  tais  aperfeiçoamentos  foram  substanciados  no  Substitutivo  nº  2,  que,  ao

transferir  ao  beneficiário  da  atividade  econômica  geradora  de  impacto  social  a

responsabilidade  por  sua  mitigação,  concorre  para  liberar  os  escassos  recursos

públicos para outras finalidades. Assim, e considerando a relevância da matéria em

análise,  destacada pela Comissão do Trabalho,  da Previdência  e da Ação Social,

parece adequado que a matéria prospere nesta Casa. Porém, de forma a clarificar a

nova matriz de responsabilidades preconizada por aquela Comissão, são sugeridas,

na  parte  conclusiva  deste  parecer,  duas  emendas  que  se  referem  ao  art.  5º  do

Substitutivo nº 2.

Por fim, cabe alertar para o fato de que os exploradores de atividade econômica

que motive a construção de barragens provavelmente incluirão o custo adicional da

mitigação de efeitos sociais adversos em sua equação econômico-financeira, o que

pode gerar, no caso de uma hidrelétrica, por exemplo, um custo maior da energia a

ser  comercializada,  a  ser  repassado,  em  parte,  para  os  usuários.  Parece  justo,

porém, que esse aumento de custos, que servirá para a compensação dos atingidos

por barragens, seja suportado justamente pelo empreendedor, que aufere lucro da

atividade,  e  pelos  usuários,  que  são  seus  beneficiários  finais,  e  não  pelos

contribuintes em geral.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

182/2011, na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social, com as Emendas nºs 1 e 2, apresentadas a seguir, e pela rejeição do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

EMENDA Nº 1 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Dê-se ao “caput” do art. 6º da Lei nº 12.812, de 1998, a que se refere o art. 5º do

Substitutivo nº 2, a seguinte redação:

“Art. 5º - (...)

‘Art.  6º  –  O plano de assistência  social  a  que  se  refere  o  art.  5º,  §  1º-A,  cuja



677
____________________________________________________________________________

elaboração  e  implementação  é  de  responsabilidade  do  empreendedor  público  ou

privado, estabelecerá, entre outras que forem necessárias, as seguintes intervenções

para assegurar as condições de vida das populações atingidas:

(...)’.”.

EMENDA Nº 2 AO SUBSTITUTIVO Nº 2

Dê-se a seguinte redação aos incisos III e IV do art. 6º da Lei nº 12.812, de 1998, a

que se refere o art. 5º do Substitutivo nº 2:

“Art. 5º - (...)

‘Art. 6º - (...)

III - na área de educação, oferta de educação básica à criança e ao adolescente,

diretamente ou em parceria com o poder público, nos termos da Lei Federal nº 9.394,

de 20 de dezembro de 1996, sem lapso de continuidade na prestação do serviço;

IV  –  na  área  de  saúde,  oferta  de  serviços  de  assistência  terapêutica  integral,

inclusive farmacêutica, diretamente ou em parceria com o poder público, por meio do

desenvolvimento  de  ações  de  promoção,  proteção  e  recuperação  da  saúde,  no

âmbito do Sistema Único de Saúde; (...)’.”.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2011.

Zé Maia, Presidente - João Vítor Xavier, relator - Antônio Júlio - Sargento Rodrigues

- Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 200/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei nº 200/2011, decorrente do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.156/2009, altera o inciso V do art. 2º da Lei nº

16.685, de 11/1/2007, que estabelece normas para os estabelecimentos comerciais

que oferecem serviço de locação de computadores para acesso à internet e prática

de jogos eletrônicos.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/2/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Preliminarmente,  vem o projeto a esta Comissão para ser analisado quanto aos

seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, combinado
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com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto  de  lei  em  epígrafe  altera  o  inciso  V  do art.  2º  da  Lei  nº  16.685,  de

11/1/2007, com o objetivo de obrigar os estabelecimentos comerciais que oferecem

serviço  de  locação  de  computadores  para  acesso  à  internet  e  prática  de  jogos

eletrônicos a afixarem, em local visível, placas com os dizeres “A exploração sexual

de  crianças  e adolescentes é  crime.  Denuncie  a  pedofilia”.  O projeto  ainda torna

obrigatório  que  nas  placas  já  referidas  conste  o  número  do  serviço  de  disque-

denúncia, com a indicação de que a denúncia é gratuita e sigilosa.

De acordo com a justificativa apresentada pelo autor, o projeto pretende contribuir

para  combater  o  crescente  número  de  casos  de  abuso  sexual  de  crianças  e

adolescentes,  que  tem  encontrado  na  internet  um  veículo  facilitador  de  sua

disseminação.

Ressaltamos que o Projeto de Lei nº 3.156, apresentado em 2009, que deu origem

à proposição em estudo, não foi analisado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Em vista dessas considerações, passemos à analise jurídica da proposição.

Do ponto de vista formal, pode-se dizer que não há vício de competência no projeto,

na medida em que é facultado à Assembleia Legislativa criar  leis  de proteção da

infância e da adolescência, por via da legislação concorrente, nos termos do art. 24,

inciso XV, da Constituição da República.

A matéria também não está inserida entre as hipóteses de iniciativa privativa.

Todavia,  sob  a  ótica  do  princípio  da  razoabilidade,  previsto  no  art.  13  da

Constituição  Mineira,  o  projeto  não  encontra  sustentação.  O  referido  princípio

demanda a adequação de meios a fins. Embora a finalidade do projeto seja, de fato,

louvável, o meio eleito não nos parece adequado para cumprir a finalidade proposta.

É  preciso  considerar  que  o  ordenamento  jurídico  brasileiro  já  contém  normas,

inclusive de caráter  penal,  sobre o tema.  Com efeito,  a Lei  nº  8.069, de 13/7/90,

estabelece que a submissão de criança ou adolescente à prostituição ou à exploração

sexual é crime, ao qual foi atribuída a pena de reclusão de quatro a dez anos e multa

(art. 244-A). Incorrerão nas mesmas penas o proprietário, o gerente ou o responsável

pelo local  em que se verifique a prática do crime em questão,  constituindo efeito
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obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento

do estabelecimento comercial (§ § 1º e 2º).

Além disso, o Congresso Nacional, atento à necessidade de combate à pedofilia,

promulgou a Lei nº 11.829,  de 25/11/2008, cujo objetivo é  aprimorar o combate à

produção,  venda  e  distribuição  de  pornografia  infantil,  bem  como  criminalizar  a

aquisição e a posse de tal material  e outras condutas relacionadas à pedofilia  na

internet. Assim, condutas que não estavam previstas na legislação até então vigente

passaram  a  ser  tipificadas  como crimes,  a  exemplo  do  que  já  ocorre  em  outros

países.

Em vista da legislação existente e da opinião dos especialistas no tema, incluindo

neste grupo as instituições responsáveis por impedir e reprimir a prática de crimes

contra  crianças  e  adolescentes,  verifica-se  que,  na  verdade,  o  que  falta  é  uma

fiscalização atenta e atuante do poder público, por meio de uma ação articulada das

instituições de proteção. De fato, a mera exigência de se afixar um letreiro informando

que  a  exploração  sexual  é  crime  não  fará  com  que  ela  deixe  de  ocorrer  nos

estabelecimentos comerciais. Por óbvio, é do conhecimento de todos que tal prática é

repugnante e viola a lei. O resultado prático de tal lei seria o despropósito de todo e

qualquer estabelecimento ter de ostentar em suas dependências, por obediência à lei,

uma advertência de que a exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Os

estabelecimentos que encobrem ou facilitam tais atividades, evidentemente, não se

dariam  ao  trabalho  de  afixar  o  letreiro  em  suas  dependências.  A medida  seria,

portanto, ineficaz. E, se fosse o caso de fiscalizar o cumprimento dessa lei, ou seja,

verificar  a existência do referido letreiro,  naturalmente seria muito  mais  adequado

fiscalizar, “in loco”, a existência da prática infracional propriamente dita, vale dizer, a

exploração sexual de menores.

Essas considerações reforçam o entendimento de que as ações voltadas para a

divulgação  dos  comandos  legais  –  quando  tal  divulgação  se  faz  efetivamente

necessária – , ou direcionadas ao estímulo de denúncias pelos cidadãos, inserem-se

no domínio do Poder Executivo, o qual lida com problemas concretos, e, por isso,

pode proceder seletivamente com o objetivo de detectar os locais e as situações em

que tais ações se fazem mais necessárias.
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Concluindo, está fora da alçada do parlamento a criação de normas jurídicas dessa

natureza, tendo em vista que há de exercer a sua atividade legiferante em vista dos

requisitos de generalidade e abstração. Além disso, exige-se de todo ato legislativo

um mínimo de eficácia, o que, como visto, faltaria à medida legal que se pretende

criar com o projeto em exame.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 200/2011.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Cássio Soares - Luiz Henrique – Rosângela

Reis - André Quintão - Delvito Alves - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 326/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Sargento  Rodrigues,  o  Projeto  de  Lei  nº  326/2011,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.761/2009, torna obrigatória a

notificação aos órgãos de segurança pública do ingresso de vítimas de acidentes com

armas na rede de atendimento à saúde.

Analisado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou, vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer

quanto  ao  mérito,  nos  termos  do  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  XV,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposta  em  análise  visa  tornar  obrigatória  a  notificação,  aos  órgãos  de

segurança pública do Estado, de atendimento a vítima de acidente com arma, por

parte  das  instituições  prestadoras  de  serviços  de  saúde,  aí  incluídas  unidades

básicas de  saúde,  postos  de  pronto  atendimento,  programa de saúde  da família,

unidades  pré-hospitalares,  clínicas  particulares,  ambulatórios  e  hospitais  públicos,

privados e conveniados ao Sistema Único de Saúde. A referida notificação deverá ser

feita por meio de relatório enviado no prazo máximo de uma hora a contar do registro
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de  atendimento  no  prontuário  médico  e,  no  caso  de  acidentes  graves,  fatais  ou

envolvendo crianças, adolescentes ou idosos, encaminhado de imediato.

O Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, aprimora

a  redação  do  projeto  original,  retrabalhando  alguns  de  seus  itens  essenciais  e

suprimindo o seu art. 4º, referente a matéria administrativa, sem, no entanto, alterar

seus fundamentos.

Cabe-nos  também  ressaltar  que  o  Projeto  de  Lei  nº  3.761/2009,  de  conteúdo

idêntico ao da proposição em exame, tramitou nesta Casa na legislatura passada,

tendo recebido pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça, quanto a

sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  e  da  Comissão  de  Segurança

Pública, quanto a seu mérito. Não tendo havido mudanças relevantes acerca do tema

que justifiquem compreensão diversa, reiteramos os argumentos apresentados por

esta Comissão naquela ocasião, os quais são expostos a seguir.

“A concepção da proposta escora-se em constatação sedimentada no âmbito das

ciências sociais,  relativa à necessidade do cruzamento de dados produzidos pelos

sistemas de saúde e de segurança pública. O mérito dessa estratégia consiste, de um

lado,  na  possibilidade  da  realização  de  diagnósticos  mais  precisos  e  de  um

planejamento público mais adequado e, de outro, na possibilidade de respostas mais

rápidas e eficazes por parte do Estado em situações de violência e criminalidade.

O  conhecimento  de  casos  de  violência  registrados  pelo  sistema de  saúde  e  a

análise  epidemiológica  da  morbidade  e  da  mortalidade  por  acidentes  e  violência

constituem elementos importantes para a segurança pública (Souza, E. R. e Lima, M.

L. “Panorama da Violência Urbana no Brasil e suas Capitais”. “In”: “Ciência & Saúde

Coletiva”, nº 11, págs. 1.211-1.222, 2007) e podem ser implementados nos termos

previstos no projeto de lei sob análise.

Nesse sentido, estudos verificam que a integração entre saúde e segurança pública

é, em alguns casos, fundamental para assegurar uma ação rápida tanto das unidades

de saúde quanto dos órgãos de defesa social (Campos, M. A. M. R. “Violência Sexual:

integração saúde e segurança pública no atendimento imediato à vítima”. “In”: “Saúde

e  Sociedade”  v.14,  nº  1,  págs.101-109,  2005),  com  benefícios  sociais  tanto  no

tratamento da vítima quanto na persecução criminal.
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Observe-se a posição de Yolanda Catão sobre a matéria, assim como a harmonia

de sua compreensão com a proposição em tela: 'Um dos problemas mais recorrentes

na  literatura  criminológica  diz  respeito  à  mensuração  da  criminalidade.  Com  os

estudos quantitativos e seu objetivo de conhecer a incidência criminal e os tipos de

crimes  perpetrados,  ganha importância  o  conceito  de  cifra  negra  ou  delinquência

oculta:  número  de  crimes  que  não  chegam  ao  conhecimento  dos  órgãos  de

administração da justiça criminal, não sendo, portanto, registrados. (…) A pesquisa de

vitimização surge como uma tentativa  de  se  obter,  através  da vítima,  estimativas

sobre a criminalidade praticada e não notificada à polícia” (Catão, Y. “Pesquisas de

Vitimização”. Ipea, 2000).

Na mesma linha, cabe mencionar estudo de Jacques Levin, que se expressa nos

seguintes  termos:  'Dentro  do  setor  saúde  não  há  um  sistema  de  informações

dedicado especificamente à questão da violência. No entanto, dada a abrangência

dos  sistemas existentes,  é  possível  obter-se,  com relativa  facilidade,  um conjunto

significativo  de  informações  nesta  área.  (...)  Com  a  criação  do  SUS,  a  partir  da

Constituição  de 1988,  e  com  a  incorporação  do  Inamps  ao Ministério  da  Saúde,

ampliou-se  consideravelmente  a  cobertura  e  abrangência  das  informações

hospitalares,  principalmente  por  passar  a  captar  os  dados  das  unidades  públicas

estaduais,  municipais  e  universitárias.  (...)  Pesquisas  realizadas  pela  Fundação

Oswaldo Cruz e pelo Instituto de Saúde Pública da Universidade Federal da Bahia,

entre outros, têm comprovado, de maneira geral, a fidedignidade dos dados com a

realidade.  (...)  As  bases  de  dados  de  informações  de  saúde  contêm  uma gama

variada de dados de grande utilidade para o estudo de acidentes e violências” (Levin,

J. “Bases de Dados de Saúde: Informações Sobre Violência”. Ipea, 2000).

Constata-se, assim, a importância de um banco de dados unificado sobre violência

e criminalidade (Soares, G. A.  D.  “Um Data Base Integrado sobre  a Violência no

Brasil”. Ipea, 2000) e a adequação do projeto de lei em exame a essa premissa.

O fornecimento de informações pelas unidades de saúde relacionadas no art. 1º é

medida  razoável  e  factível,  podendo,  aliás,  nos  termos  do  regulamento,  ser

empreendida mediante formulário padronizado e encaminhada por meio eletrônico,

por  exemplo.  Tal  procedimento,  realizado  com a  rapidez determinada pela  norma
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pretendida,  poderá  auxiliar  na  atenção  à  vítima  e  na  eficiência  da  investigação

policial,  já  que  contribuirá  para  o  melhor  esclarecimento  dos  fatos.  Além  disso,

fomentará base de dados mais ampla que a atualmente disponível, contribuindo para

aperfeiçoar  as  políticas  públicas  de  saúde,  de  assistência  social  e  de  segurança

pública”.

Cumpre  acrescentar  aos  argumentos  acima  que  outros  pesquisadores,  como

Melissa  Reuland,  reforçam  a  tese  da  relevância  da  informação  na  melhoria  da

atuação  policial.  Afinal,  dados  detalhados  e  sistematizados  têm  papel  crucial  na

detecção de padrões nas atividades ilegais, contribuindo, em última instância, para o

mapeamento  de  áreas  com  maior  incidência  criminal  (“hot  spots”)  e  para  o

planejamento de ações integradas de prevenção, investigação e combate ao crime,

como se pretende no Sistema Integrado de Defesa Social em Minas Gerais.

Ademais,  vale  ressaltar  a  atual  campanha  nacional  em  prol  do  desarmamento.

Ainda que restrita a armas de fogo – um dos vários tipos de armas considerados para

efeito do projeto de lei em tela –, tal campanha baseia-se sobretudo em dados que

revelam ser o Brasil o país em que se registra o maior número de mortes por arma de

fogo no mundo – 34.300 em 2010, segundo o sociólogo Antônio Rangel Bandeira.

Ainda  de  acordo  com  esse  especialista,  coordenador  do  Projeto  de  Controle  de

Armas do Viva Rio, cerca de metade dos 16 milhões de armas de fogo existentes no

País  não  são  registradas  e,  diante  desse  quadro,  torna-se  necessário  abordar  a

vitimização para além dos registros de ocorrências, a fim de se dar maior efetividade

à campanha do desarmamento, o que envolve direta e necessariamente a área da

saúde.

Em  que  pesem  todos  os  méritos  da  proposição  em  análise,  bem  como  do

Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  entendemos  ser  ainda

necessária uma pequena adequação conceitual  no  art.  3º  do referido substitutivo,

trocando-se o termo “menores” pela expressão “crianças e adolescentes”, tendo em

vista o disposto no art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que fazemos

por meio da Emenda nº 1, apresentada ao final deste parecer.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 326/2011,  no 1º
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turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça, com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao “caput” do art. 3º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art.  3º  -  Nos  casos  de  ocorrências  graves,  fatais  ou  que  envolvam  crianças,

adolescentes e idosos, a comunicação será imediata.”.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2011.

João Leite,  Presidente -  Cássio Soares, relator - Tadeu Martins Leite - Sargento

Rodrigues.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 423/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Liza Prado, o projeto de lei em epígrafe, decorrente do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  2.730/2008,  “dispõe  sobre  o  direito  de  o

cidadão consultar pela internet as razões sociais constantes do banco de dados da

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Jucemg -, por meio de seu ‘site’”.

Publicado no “Diário do Legislativo” no dia 26/2/2011, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública.

Cabe preliminarmente 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 assegura a todo cidadão o direito de consultar na internet o

nome das empresas registradas no banco de dados da Junta Comercial do Estado –

Jucemg.  Por  fim,  estabelece  que  a  Jucemg alimentará  os  dados  em questão  no

domínio “www.jucemg.mg.gov.br”.

Ressaltamos que o Projeto de Lei nº 2.730, apresentado em 2008, que deu origem

à proposição em análise, não foi analisado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Passamos, então, à análise da matéria.

Cabe destacar que a lei é a principal fonte do direito, ato de maior realce na vida

política  e,  sob  o  ponto  de  vista  formal,  ato  jurídico  abstrato,  geral,  obrigatório  e
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modificativo  da  ordem  jurídica  existente.  Dessa forma,  não se  mostra  razoável  a

promulgação de uma lei que trate de matéria de natureza técnica, mesmo porque a

tecnologia está em constante avanço, podendo, com o tempo, ocorrerem alterações

ou cair  em desuso o  domínio  previsto no  projeto.  Relativamente  a esse ponto,  é

fundamental lembrar que regras desse teor são incompatíveis com o caráter perene

das leis em sentido formal.

Inferimos  que,  embora  a  ideia  apresentada  possa  beneficiar  os  empresários

mineiros,  conforme  exposto  na  justificação  do  projeto,  cabe  à  administração  da

Jucemg,  autarquia  estadual,  com autonomia  financeira  e  administrativa,  optar,  no

caso concreto, pelo meio mais adequado à divulgação dos nomes empresariais.

Por fim, em resposta ao Ofício nº 2.119/2008, foi enviada a esta Casa, pela Jucemg,

nota jurídica informando que a União editou a Lei nº 8.934, de 1994, que dispõe sobre

Registro  Público  de  Empresas  Mercantis,  a  qual  estabelece  em  seu  art.  29  que

qualquer  pessoa,  sem  necessidade  de  provar  interesse,  poderá  consultar  os

assentamentos  existentes  nas  juntas  comerciais  e  obter  certidões,  mediante

pagamento  do  preço  devido.  Por  fim,  concluiu-se  que  a  medida  em  exame  é

incompatível  com  a  citada  lei,  “representando  uma  verdadeira  transgressão  à

Constituição Federal, uma vez que extrapola os limites da competência suplementar

estadual”.

Foram enviados, também, pela Jucemg os Pareceres nºs P/PR/RDP/2.135/2008 e

P/PR/RDP/559/2008,  elaborados pelo seu Procurador  Regional.  Na primeira peça,

concluiu-se que o projeto em tela somente ratifica o que a Junta Comercial do Estado

vem praticando desde 13/12/2007. Já no segundo parecer, afirmou-se que prevê a lei

que  as  juntas  comerciais,  ao  lado  do  Departamento  Nacional  de  Registro  de

Comércio,  integram  o  Sistema  Nacional  de  Registro  de  Empresas  Mercantis  –

Sinrem,  sendo  as  juntas  comerciais  órgãos  locais  de  execução  e  administração

desses serviços, enquanto o citado Departamento é o órgão central do Sinrem com

função  supervisora,  orientadora,  coordenadora  e  normativa,  no  plano  técnico,  e

supletiva, no plano administrativo, nos termos do art. 3º da Lei nº 8.934, de 18/11/94.

Foram, ainda, anexadas aos pareceres a Resolução nº RP/04/2007, que dispõe em

seu  art.  1º  que  é  gratuita  a  pesquisa  prévia  de  nome  empresarial  idêntico  ou
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semelhante, no âmbito da Jucemg, e a Lei nº 11.598, de 3/12/2007, que estabelece

diretrizes e procedimentos para a simplificação e integração do processo de registro e

legalização de  empresários  e  de  pessoas  jurídicas;  cria  a  Rede  Nacional  para  a

Simplificação do Registro  e  da  Legalização de Empresas  e  Negócios  -  Redesim;

altera a Lei no 8.934, de 18/11/94; revoga dispositivos do Decreto-Lei no 1.715, de

22/11/79, e das Leis nos 7.711, de 22/12/88, 8.036, de 11/5/90, 8.212, de 24/7/91, e

8.906, de 4/7/94; e dá outras providências. Essa lei dispõe, em seu art. 4º, que os os

órgãos e entidades que componham a Redesim, no âmbito de suas competências,

deverão manter à disposição dos usuários, de forma presencial e pela rede mundial

de computadores, informações, orientações e instrumentos que permitam pesquisas

prévias  às  etapas  de  registro  ou  inscrição,  alteração  e  baixa  de  empresários  e

pessoas jurídicas, de modo a possibilitar ao usuário certeza quanto à documentação

exigível e quanto à viabilidade do registro ou inscrição.

Desse modo, entendemos que o projeto sob comento não deve prosperar nesta

Casa Legislativa.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 423/2011.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Cássio Soares - Rosângela Reis - Bruno

Siqueira - André Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 479/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  o  Projeto  de  Lei  nº  479/2011,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 95/2007, “dispõe sobre a isenção

de  taxa  de  inscrição  em  processo  seletivo  para  ingresso  em  curso  superior  de

entidade de ensino mantida pelo Estado”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/2/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
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O projeto  vem a  esta  Comissão para receber  parecer  sobre a sua juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  estabelece  que  fica  isento  do  pagamento  da  taxa  de  inscrição  no

processo  de  seleção  para  ingresso  nos  cursos  superiores  das  universidades

estaduais o aluno pertencente a família cuja renda “per capita” não exceda 80% do

salário mínimo.

A habilitação do aluno para receber o benefício proposto no projeto será feita nos

termos de regulamento a ser baixado pelo Governador do Estado no exercício da sua

competência privativa para expedir decretos e regulamentos, nos termos do inciso VII

do art. 90 da Constituição mineira.

Vale ressaltar que o projeto em análise é fruto do desarquivamento do Projeto de

Lei nº 95/2007, que foi apreciado por esta Comissão, tendo recebido parecer pela

constitucionalidade.  Como  não  houve  mudanças  jurídicas  supervenientes,  somos

levados a ratificar o posicionamento já exarado, nos termos seguintes:

“A expressão  ‘entidades  de  ensino  superior  mantidas  pelo  Estado’  se  mostra

adequada sob o ponto de vista jurídico-constitucional, tendo em vista que ela alcança

todo o universo das instituições de ensino superior mantidas pelo Estado, já criadas

ou que venham a ser criadas, sejam elas universidades, sejam fundações ou tenham

outra denominação.

O verdadeiro intuito do legislador é o de assegurar aos mais carentes de recursos

financeiros a oportunidade de concorrer ao ingresso em curso superior, ‘caminho que

pode levar milhares de jovens a encontrarem uma oportunidade única de ingresso no

mercado de trabalho’, conforme argumenta o autor do projeto em sua justificação.

Nesse sentido,  o critério  da renda familiar  ‘per  capita’ máxima de 80% do salário

mínimo como requisito para habilitar o candidato à isenção da taxa de inscrição, está

conforme os ditames constitucionais, haja vista o teor do art. 195, também da Carta

Política mineira, que determina que a educação é direito  de todos.  Além disso, a

proposição não se mostra eivada de vícios discriminatórios ou que criem privilégios

em favor de uma parcela da comunidade estudantil em detrimento de outra que esteja
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em situação semelhante,  pois  todos os estudantes considerados economicamente

hipossuficientes conforme o critério adotado no projeto serão contemplados com o

benefício.  Trata-se,  no  caso,  de  outorga  de benefício  legítimo a  pessoas  que se

encontram  em  situação  isonômica.  Assim,  foram  acatados  os  princípios

constitucionais da igualdade e da isonomia, propostos fundamentais da democracia

brasileira.

O  constitucionalista  José  Afonso  da  Silva  é  categórico  ao  afirmar  que  ‘são

inconstitucionais  as  discriminações  não  autorizadas  pela  Constituição’  (‘Curso  de

Direito  Constitucional  Positivo’,  p.  207).  Conforme  seus  ensinamentos,  uma  das

formas  de  se  cometer  esse  tipo  de  inconstitucionalidade  consiste  em  ‘outorgar

benefício  legítimo  a  pessoas  ou  grupos,  discriminando-os  favoravelmente  em

detrimento  de  outras  pessoas  ou  grupos  em  igual  situação.  (...)  O  ato  é

inconstitucional, sem dúvida, porque feriu o princípio da isonomia’.

O  caso  da  proposição  sob  análise  não  constitui  exemplo  de  discriminação

inconstitucional uma vez que a Constituição Federal, no seu art. 3º, determina que é

objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, entre outros, a redução das

desigualdades sociais.  Nesse particular,  a concessão do benefício aos alunos que

atendam ao requisito do art. 1º do projeto configura discriminação positiva albergada

pela Carta Magna.

Ao Poder Executivo caberá a tarefa de determinar a forma de comprovação desse

requisito quando da regulamentação do projeto.

Merece  ser  destacado,  ainda,  o  art.  206,  também da Constituição Federal,  que

busca pautar a educação por princípios democráticos, especialmente no que tange à

igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola.”

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 479/2011.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  André  Quintão,  relator  -  Cássio  Soares  -  Luiz

Henrique - Delvito Alves - Rosângela Reis – Bruno Siqueira.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 495/2011

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 48/2007, determina que o “Minas

Gerais”  –  Diário  Oficial  do  Estado  -  e  demais  publicações  legislativas  sejam

publicadas pelo método braile, na forma que especifica.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/2/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”,

do Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos aspectos de sua juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

O projeto de lei em exame pretende que, no mínimo, 1% do total da tiragem do

diário oficial do Estado e das demais publicações legislativas, assim entendidas as

normas,  as  resoluções,  os  decretos  ou  os  regulamentos  expedidos  pelos  três

Poderes do Estado, seja publicado na escrita braile.

Prevê o projeto que a  distribuição do “Minas Gerais”  e das demais publicações

impressas em braile poderá obedecer a critérios especiais, em razão da necessidade

específica da comunidade local, devendo ser garantida a sua distribuição nas bancas

de jornais e revistas e em outros locais que distribuam o diário oficial.  Por fim, o

projeto determina que o Estado encaminhará um exemplar de cada publicação em

braile para os Municípios que o solicitarem.

Primeiramente, é importante ressaltar que a medida contida no projeto de lei em

exame busca conferir  ao deficiente visual  pleno acesso às publicações oficiais do

Estado. Cuida, pois,  de matéria afeta à proteção e integração social  das pessoas

portadoras de  deficiência,  que,  nos termos do art.  24,  inciso XIV,  da Constituição

Federal,  é  de  competência  legislativa  concorrente  entre  a  União,  os  Estados  e o

Distrito Federal.

Para  colher  subsídios  sobre  a  viabilidade  operacional  da  medida  constante  do
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projeto de lei em exame, o projeto foi baixado em diligência à Imprensa Oficial de

Minas Gerais - IO-MG, a fim de que tal autarquia, responsável pela elaboração do

“Minas  Gerais”,  se manifestasse sobre o  tema.  Em resposta  a  essa diligência  foi

encaminhada a esta Comissão uma nota técnica manifestando-se pela inviabilidade

da medida. Segundo a Imprensa Oficial:

“(...) Para atender a determinação do Projeto de Lei nº 495/2011, seria necessária a

montagem de uma estrutura bastante complexa com investimentos significativos nos

setores de pessoal e maquinário.

(...)

Deve-se complementar que sob o ponto de vista operacional,  a  implantação da

impressão do Diário Oficial em braile é inviável, uma vez que seria necessário um

montante grande de papel para imprimir cada exemplar, muito superior à impressão

do exemplar comum. (...) Hoje o “Minas Gerais” tem uma impressão média/dia de 120

páginas. Em braile, este número passaria para 1.500 páginas, tornando impossível o

fechamento  diário  da  edição  do  Diário  Oficial,  uma  vez  que  demandaria

aproximadamente 30 horas de impressão por cada jornal impresso em braile”.

Ressalta ainda a Imprensa Oficial que graças à nova tecnologia da informação e da

computação pessoas com deficiência visual podem hoje contar com um conjunto de

programas  que  permitem  transformar  qualquer  formato  de  texto  disponível  no

computador  em  texto  digital  falado.  De  acordo  com  as  informações  prestadas,  o

software  “MeecDaisy”  está  disponível,  sem  custo,  no  portal  do  Ministério  da

Educação. Ademais, a tendência da Imprensa Oficial é a redução da versão impressa

do  “Minas  Gerais”  uma  vez  que  a  versão  eletrônica  é  disponibilizada  de  forma

gratuita.

Há  de  se  considerar  que,  ainda  que  as  citadas  barreiras  operacionais  fossem

ultrapassadas, a publicação do referido material em braile beneficiaria, efetivamente,

uma parcela muito reduzida da população portadora de deficiência visual: instituições

especializadas informam que mais de 95% dos deficientes visuais não têm acesso ao

método braile.

Assim, em que pese a competência estadual para tratar da matéria, entendemos

que  a  medida  constante  do  projeto  de  lei  em análise  fere,  de  forma evidente,  o
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princípio  da  razoabilidade  ao  qual  se  sujeitam  as  normas  jurídicas.  Conforme

ressaltado por esta Comissão ao analisar o Projeto de Lei nº 48/2007, “a atividade

legislativa  deve  sujeitar-se  aos  princípios  constitucionais  norteadores  da

administração pública, entre os quais se destacam o princípio da razoabilidade e do

interesse público. Entendemos que o projeto não se mostra razoável, na medida em

que  há uma nítida  desproporção entre  os  custos  financeiros  e  operacionais  para

viabilizá-lo e o reduzido número de cidadãos que seriam com ele beneficiados. Além

do mais, como já foi ressaltado, existem outras formas mais razoáveis de se garantir

o  acesso  dos  deficientes  aos  textos  normativos,  como  os  programas  de

computadores.

Não se pode, ainda, deixar de mencionar o art. 16 da Lei Complementar Federal nº

101,  de  4/5/2000,  a  chamada  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  segundo a  qual  a

criação,  a  expansão  ou  o  aperfeiçoamento  de  ação  governamental  que  acarrete

aumento de despesa devem ser acompanhados da estimativa do impacto financeiro-

orçamentário  no  exercício  em  que  devem  entrar  em  vigor  e  nos  dois  exercícios

subsequentes bem como da declaração do ordenador da despesa de que o aumento

tem adequação com as leis orçamentárias vigentes.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 495/2011.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Bruno Siqueira  -  Cássio

Soares - Delvito Alves - Luiz Henrique - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 578/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Gustavo  Perrella,  a  proposição  em  epígrafe  tem  por

objetivo  autorizar  o  Poder  Executivo  a  fazer  reverter  ao  Município  de  Pompéu  o

imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/3/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
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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.

Em 12/4/2011, esta Comissão solicitou fosse a proposição baixada em diligência à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –, a fim de que informasse

esta  Casa  sobre  a  situação  efetiva  dos  imóveis  e  sobre  possíveis  óbices  à

transferência de domínio pretendida.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 578/2011 tem por escopo autorizar o Poder Executivo a fazer

reverter ao Município de Pompéu o imóvel constituído pela área de 2.000m², situado

na Rua Castelo Branco, 833, no Bairro Volta do Brejo, nesse Município, registrado

sob o nº 3.892, a fls. 93v e 94 do Livro 3-F, do Registro de Imóveis de Pompéu.

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, inciso XXI, da Constituição Federal e institui normas

para  licitações  e  contratos  da  administração  pública,  impõe,  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 referida área

será destinada ao funcionamento de várias secretarias municipais, o que facilitará o

acesso da comunidade aos serviços prestados pela administração local.

Cabe ressaltar que, por meio da Nota Técnica nº 568/2011, a Secretaria de Estado

de Planejamento e Gestão posicionou-se favoravelmente à pretensão do projeto de

lei em análise, uma vez que a Secretaria de Estado de Saúde, órgão ao qual o imóvel

se encontra vinculado, concorda com a sua transferência por não possuir projetos

para sua utilização.

É importante observar que o imóvel objeto da proposição em análise foi doado ao

Estado pelo Município de Pompéu, em 1961, sem condição. Em decorrência disso, a

forma adequada para seu retorno ao patrimônio municipal é doação, e não reversão,

como proposto no projeto.

Para corrigir esse equívoco, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº
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1, que autoriza a doação do referido imóvel ao Município e inclui cláusula de reversão

do bem ao donatário, caso não lhe seja dada a destinação prevista, no prazo de cinco

anos contados da lavratura da escritura pública de doação.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto  de  Lei  nº  578/2011 na forma do Substitutivo  nº  1,  a  seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

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

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

imóvel constituído pela área de 2.000m² (dois mil metros quadrados), situado na Rua

Castelo Branco, 833, no Bairro Volta do Brejo, nesse Município, registrado sob o nº

3.892, a fls. 93v e 94 do Livro 3-F, do Registro de Imóveis de Pompéu.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo será destinado ao

funcionamento de secretarias municipais.

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

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

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

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

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  André  Quintão  -  Bruno

Siqueira - Cássio Soares - Delvito Alves - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 602/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.502/2010, tem por objetivo autorizar o Poder

Executivo a doar à Prefeitura Municipal de São Francisco o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/3/2011 e distribuída às
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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.

Em  12/4/2011,  o  relator  solicitou  fosse  a  proposição  baixada  em  diligência  à

Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  –  Seplag  –,  para  que  se

manifestasse sobre a pretendida reversão.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

Trata  o  Projeto  de  Lei  nº  602/2011  de  autorizar  o  Poder  Executivo  a  doar  à

Prefeitura Municipal de São Francisco imóvel com área de 28.679m², situado nesse

Município  e registrado sob o nº  2.535,  a fls.  575 do Livro 2-DRg,  no Cartório  de

Registro de Imóveis da Comarca de São Francisco.

A autorização  legislativa  é  condição  para  a  alienação  de  próprios  públicos  em

decorrência  de  exigência  contida  no  art.  18  da  Constituição  mineira  e,  no  plano

infraconstitucional, do 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.

Cabe ressaltar  que a Seplag, por meio do Ofício nº 207/2011,  posicionou-se de

forma contrária à pretendida alienação, uma vez que o referido bem não pertence ao

Estado de Minas Gerais.

Considerando  essa  informação,  se  a  proposição  em  análise  for  aprovada,  o

Governador,  diante  da  manifestação negativa da Seplag,  provavelmente  a  vetará.

Mesmo em  caso  de sanção  ou  de  derrubada  do veto,  pode-se  prever  que  a  lei

decorrente  do  projeto  em  análise  seria  inócua,  dado  seu  caráter  meramente

autorizativo,  uma  vez  que  o  inciso  XIV  do  art.  90  da  Constituição  do  Estado

estabelece como competência privativa do Governador dispor sobre a organização e

a atividade do Poder Executivo.

Tendo em vista essas considerações, dar continuidade à tramitação do projeto de

lei  em  análise  contraria  o  princípio  da  razoabilidade,  previsto  no  art.  13  da

Constituição mineira.
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Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 602/2011.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Cássio Soares - Rosângela

Reis - Delvito Alves - Bruno Siqueira - André Quintão .

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 682/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Arlen  Santiago  e  decorrente  do  desarquivamenteo  do

Projeto de Lei nº 234/2007, o Projeto de Lei nº 682/2011 dispõe sobre o cadastro para

estágio dos alunos da rede pública do ensino médio estadual e altera o art. 8º da Lei

nº 12.079, de 1996.

Publicada no “Diário de Legislativo” de 24/3/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  e

Informática e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Preliminarmente, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre a sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  visa  a  obrigar  as  escolas  do  ensino  médio  a  cadastrar  alunos

interessados em estágio, remetendo as informações para a Secretaria de Estado de

Recursos Humanos e Administração. Prevê também que os estudantes que fizerem

estágio no Estado terão cinco pontos como título em concursos públicos. Estabelece

ainda que os estágios serão, no máximo, de seis meses.

Esclarecemos  que,  na  legislatura  passada,  ao  analisar  o  Projeto  de  Lei  nº

234/2007,  que  deu  origem  ao  projeto  de  lei  em  exame,  esta  Comissão  aprovou

substitutivo. Como não ocorreram mudanças constitucionais que propiciassem uma

nova interpretação da matéria, ratificamos o entendimento adotado anteriormente e

reproduzimos a argumentação jurídica apresentada na ocasião:

“A matéria encontra-se disciplinada, no Estado de Minas Gerais, por dois diplomas
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legais:  a Lei nº 12.079, de 12 de janeiro de 1996, que dispõe sobre estágio para

estudante em órgão e entidade da administração pública, e a Lei nº 14.697, de 30 de

julho de 2003, que institui o Programa Primeiro Emprego no Estado de Minas Gerais.

A  primeira  disciplina  a  contratação  de  estagiário  por  órgãos  e  entidades  da

administração direta e indireta do Estado, enquanto a segunda, editada sete anos

depois,  insere  os  estágios  dentro  do  referido  programa.  Essa  lei  cria  um  grupo

técnico, ao qual compete, conforme dispõe seu art. 5º, inciso I, ‘instituir regras sobre o

cadastro dos interessados no órgão gestor do Programa, para encaminhamento às

empresas contribuintes de ICMS que aderirem ao projeto’. Nesse sentido, já há um

cadastro sobre estagiário, ao qual se deve ajustar a proposta do autor. Eis a razão

pela qual apresentamos o substitutivo que se segue.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não se

pode atribuir pontos para o tempo de trabalho no serviço público, razão pela qual não

há como prosperar o disposto no art. 3º da proposição em exame, segundo o qual ‘os

estagiários com aproveitamento aprovado e atestado pelo órgão de lotação deverão

obter cinco pontos para efeito de concursos públicos estaduais’.

Pretende o autor, ainda, reduzir o tempo do estágio para, no máximo seios meses,

vedada a renovação, sob o argumento de que a rotatividade amplia a oportunidade

para os interessados. Deve-se levar em conta que o estágio visa à aprendizagem e

ao  preparo  para  o  trabalho.  O  estudante  deve  permanecer  no  estágio  tempo

suficiente  para  que  possa  consolidar  o  aprendizado  que  a  prática  de  uma

determinada atividade profissional tem a oferecer.  Não nos parece razoável que o

período de seis meses seja considerado suficiente para essa aprendizagem, razão

pela qual não reproduzimos a referida norma no substitutivo que apresentamos.”

Conclusão

Pelas  razões  apresentadas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 682/2011 na forma do Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 14.697, de 30 de julho de 2003, que institui o programa primeiro

emprego no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  –  O art.  5º  da  Lei  nº  14.697,  de  30  de  julho de 2003,  passa a  vigorar

acrescido do seguinte § 2º, transformando-se o parágrafo único em § 1º:

“Art. 5º– (...)

§  2º  –  As escolas  públicas estaduais e municipais  poderão encaminhar  lista  de

alunos interessados para compor o cadastro a que se refere o inciso I deste artigo.”.

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

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Delvito  Alves,  relator  –  Cássio  Soares  –  Bruno

Siqueira – André Quintão – Rosângela Reis – Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 684/2011

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  717/2007,  “cria  campanha  educativa  e

explicativa de prevenção à anorexia nervosa”.

Publicada no “Diário  do Legislativo”  de 24/3/2011,  foi  a  proposição distribuída à

Comissão de Constituição e Justiça e de Saúde.

Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2°, do Re gimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei n° 1.609/2011, de autor ia do Deputado Luiz Henrique,

que “institui a Política Estadual de Prevenção e Combate às Doenças Associadas aos

Distúrbios  Alimentares  como  bulimia,  anorexia  e  obesidade  mórbida  e  dá  outras

providências”.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188 do

Regimento  Interno,  analisar  os  aspectos  de  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade da matéria.

Fundamentação

O projeto em questão tem por escopo criar campanha educativa e explicativa de

prevenção  à  anorexia  nervosa,  a  qual,  nos  termos  do  art.  1º  do  projeto,  será

desenvolvida em todas as escolas da rede de ensino estadual, podendo estender-se

aos estabelecimentos de ensino municipais e particulares, bem como aos de saúde,

sob a  responsabilidade das  Secretarias  de  Estado de Saúde,  de  Educação e  de
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Esportes e da Juventude.

Estabelece, ainda, que a mencionada campanha tem como objetivo dar visibilidade

ao problema da anorexia nervosa por meio da veiculação de conteúdo educativo nos

meios  de  comunicação  de  massa,  esclarecendo  suas  causas  e  consequências.

Ademais,  dispõe  que  a  campanha  deverá  envolver  psicólogos,  nutrólogos,

nutricionistas,  entre outros,  e terá como coordenadora  a  Secretaria  de  Estado de

Esportes e da Juventude.

A proteção da saúde enquadra-se na competência comum de todas as entidades

federadas, cabendo aos Estados membros não apenas legislar sobre o tema, mas

também praticar atos concretos voltados para a defesa da saúde e da assistência

pública, conforme se infere do disposto no art. 23, II, da Constituição da República.

No âmbito federal, a Portaria nº 710, de 10/6/99, do Ministério da Saúde, aprovou a

Política Nacional de Alimentação e Nutrição, que tem, como uma de suas diretrizes, a

prevenção  e  o  controle  dos  distúrbios  nutricionais  e  de  doenças  associadas  à

alimentação e nutrição.

No que tange à legislação estadual, podemos citar a Lei nº 17.591, de 23/6/2008,

que revela a preocupação com os problemas causados por distúrbios alimentares,

tais  como  a  anorexia  nervosa.  A referida  lei  institui  a  Semana  de  Prevenção  de

Distúrbios Alimentares, a ser realizada anualmente, na terceira semana do mês de

julho.  No período,  o  poder  público  promoverá  atendimentos,  exames,  palestras  e

outras atividades que visem à conscientização da população quanto aos riscos do

desenvolvimento da anorexia, da bulimia e de outros distúrbios alimentares.

Ressaltamos  que  o  projeto  de  lei  que  deu  origem  à  referida  lei  pretendia,

originalmente, autorizar o Poder Executivo a implantar, na rede pública hospitalar do

Estado,  programa  de  prevenção  e  tratamento  de  distúrbios  alimentares  para

portadores de anorexia e bulimia nervosa. Dado o caráter administrativo da matéria,

entendeu-se  que,  da  forma  como proposto,  o  projeto  contrariava  o  ordenamento

constitucional vigente, uma vez que interferia nas atribuições do Executivo.

O  mesmo  ocorre  com  o  projeto  ora  em  análise.  Ressaltamos  que  tem  sido

frequente a apresentação de projetos de lei de iniciativa parlamentar dispondo sobre

a  criação  de  programas,  políticas  e  campanhas  educativas  ou,  simplesmente,
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autorizando o Executivo a instituir ações dessa natureza, assunto importante sob a

ótica do interesse público, porém delicado se apreciado sob a ótica do ordenamento

constitucional. Isso porque a instituição de programas, políticas ou campanhas tem

natureza eminentemente 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

caso. Não há, pois, necessidade de lei formal para a sua implementação, por se tratar

de matéria afeta às ações do Executivo.

O  Governador,  na  qualidade  de  chefe  da  administração  pública,  dispõe  de

discricionariedade para praticar os atos de sua competência, sendo, portanto, senhor

da oportunidade e conveniência de criar programas ou campanhas educativas.

Não é difícil verificar que a campanha prevista no projeto tem natureza executiva, e

não legislativa,  fato que evidencia relativa  ingerência do Parlamento em assuntos

relacionados a outro Poder, o que não se coaduna com o tradicional postulado da

separação  dos  Poderes,  traço  marcante  do  Estado  de  Direito.  Como  exemplo,

podemos citar  o art. 4º da proposição, que elege uma secretaria de estado como

coordenadora  da  companha.  Estabelecer  atribuição  para  órgão  da  administração

pública envolve matéria compreendida no campo de responsabilidades inerentes à

função administrativa, e seu exercício pressupõe a competência do Chefe do Poder

Executivo para, em caráter privativo, deflagrar o respectivo processo legislativo.

Dessa forma, entendemos que a proposição em análise contém vícios insanáveis

de natureza legal e constitucional que o impedem de tramitar nesta Casa.

Por  força da Decisão Normativa da Presidência n° 12 ,  de 2003,  esta Comissão

também  deve  manifestar-se  sobre  o  Projeto  de  Lei  n°  1.609/2011,  anexado  à

proposição. Sendo assim, ressaltamos que o referido projeto também dispõe sobre

matéria de natureza tipicamente administrativa, qual seja a instituição de política. Em

razão disso, aplicam-se a ele os argumentos já expostos.

Conclusão
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Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 684/2011.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator – Cássio Soares – Rosângela

Reis – Luiz Henrique – André Quintão – Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 689/2011

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 3.252/2009 “dispõe sobre a criação do Selo

Azul  de  controle  e  redução  do  consumo de água potável  para  os  Municípios  no

âmbito do Estado de Minas Gerais”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  24/3/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.

Preliminarmente,  vem o projeto a esta Comissão para ser analisado quanto aos

seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame propõe a instituição de medidas para estimular o controle

de consumo de água em residências do Estado. Propõe assim a criação de um banco

de  dados  estadual  para  armazenar  informações  e  mapear  o  consumo  de  água

potável  por  Município,  bem  como  uma  integração  dos  sistemas  de  controle  do

consumo de água por residência nos Municípios onde o abastecimento é feito pela

Companhia  de  Saneamento  de  Minas  Gerais  –  Copasa-MG –  ou pelos  Serviços

Autônomos de Água e Esgoto – Saaes.

O projeto prevê ainda a criação do selo azul a ser concedido aos Municípios que

reduzirem o consumo de água potável. Prevê ainda que haverá ampla divulgação nos

meio  de  comunicação  de  abrangência  estadual  dos  Municípios  que  serão

considerados “amigo da natureza e da preservação da vida”.
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Por fim, o projeto determina que caberá à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento  Sustentável  em  parceria  com  as  Secretarias  Municipais  de

Educação  e  os  Conselhos  Municipais  do  Meio  Ambiente  a  implementação  das

medidas nele contidas.

Esta Comissão já se manifestou sobre a matéria quando da análise do Projeto de

Lei  nº  3.252/2009,  ocasião  em que ressaltou  a  louvável  iniciativa  parlamentar  no

sentido de estabelecer normas que busquem estimular o uso racional dos recursos

hídricos  e  de  esclarecer  a  população  sobre  a  importância  da  sustentabilidade

ambiental.

Na ocasião, foi o projeto baixado em diligência às Secretarias de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad - e de Desenvolvimento Regional

e  Política  Urbana  –  Sedru  -  na  busca  de  um  maior  esclarecimento  sobre  as

possibilidades de implementação das medidas previstas no projeto. As duas Pastas

manifestaram-se  favoravelmente  à  aprovação  do  projeto,  e  a  Sedru  ressaltou  a

necessidade de se levarem em conta as particularidades de cada região do Estado

para  se  avançar  na  solução  de  problemas  de  infraestrutura  de  controle  e

abastecimento de água. Tal manifestação destaca a necessidade do estabelecimento

de critérios objetivos que levem em consideração diferenças relativas às regiões do

Estado.

A esse propósito, não se pode negar que a concessão ao Município de um “selo”

que o caracterize como ente ligado à preservação da natureza tem uma conotação

positiva, que destaca o seu comprometimento com questões ambientais, medida que

estimula a sua atuação em prol do meio ambiente e ressalta a gestão administrativa

do referido ente estatal.

No  tocante  às  questões  jurídicas,  ratificamos  as  razões  já  aduzidas  por  esta

Comissão quando da análise do referido projeto desarquivado, nos seguintes termos:

“Quanto à preservação do meio ambiente, a Constituição Federal prevê, no inciso

VI do art. 23, a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios. Já no tocante à competência legislativa para dispor sobre o tema, o inciso

VI do art. 24 do mesmo diploma preceitua que compete à União, aos Estados e ao

Distrito  Federal  legislar  concorrentemente  sobre  conservação  da  natureza,  dos
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recursos  naturais  e  proteção  do  meio  ambiente.  Especialmente  no  tocante  aos

recursos hídricos, dispõe a Constituição Federal que a água é um bem de domínio

público de uso comum que, nos termos dos arts. 20, inciso III, e 26, inciso I, pode ser

considerado  um  bem  da  União  ou  dos  Estados  federados.  A competência  para

legislar sobre águas é privativa da União, cabendo-lhe também a instituição de um

sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos, nos termos dos arts. 22, IV,

e 21, XIX, da Constituição Federal. Todavia, é preciso considerar que, cada ente da

federação poderá, em razão da sua competência material para o gerenciamento de

recursos  hídricos,  estabelecer  normas  para  atingir  os  fins  preconizados  pela

Constituição da República. É o que nos ensina Barth, citado no texto de Ana Paula

Marcante Soares, “A Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos e o Regime de

Dominialidade”: “(...) os Estados, ao legislarem sobre o gerenciamento das águas de

seu domínio, não contrariam a disposição constitucional de exclusividade da União

para legislar sobre águas, pois não estão criando direitos sobre águas, mas somente

exercem o poder e, mais do que isso, o dever  de zelar  pela quantidade de seus

recursos hídricos”( www.thropos.org.br/html/artigos/outorga/pdf).

Nesse sentido, é preciso destacar que, no âmbito federal, a Lei nº 9.433, de 8/1/97,

entre outras disposições, instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. No âmbito estadual, a Lei

nº 13.199, de 29/1/99, instituiu a Política Estadual de Recursos Hídricos e dispôs, de

forma bem abrangente, sobre a utilização, nas suas diversas formas, dos recursos

hídricos  do  Estado.  Em  seu  art.  4º,  estabelece  que  o  Estado  assegurará,  por

intermédio do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SEGRH-

MG  –,  os  recursos  financeiros  e  institucionais  necessários  ao  atendimento  do

disposto na Constituição do Estado com relação à política e ao gerenciamento de

recursos  hídricos,  especialmente  para  a  conscientização  da  população  sobre  a

necessidade  da  utilização  múltipla  e  sustentável  dos  recursos  hídricos  e  da  sua

proteção(  inciso  VIII).  Ademais,  em  seus  arts.  12  e  13,  a  lei  institui  um Sistema

Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos, que tem como objetivos reunir, dar

consistência  e  divulgar  dados  e  informações  sobre  as  situações  qualitativa  e

quantitativa  dos  recursos  hídricos  do  Estado,  bem  como  informações
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socioeconômicas relevantes para o seu gerenciamento e apoiar ações e atividades

de gerenciamento de recursos hídricos no Estado.

A matéria  em  análise  insere-se  assim  no  campo  de  competência  legislativa  do

Estado e não está incluída entre aquelas previstas no art. 66 da Constituição mineira,

que impõe regras de iniciativa reservada. Entendemos, portanto, que não há óbice

constitucional à sua tramitação nesta Casa. Vale ainda dizer que a proposta de lei em

comento se coaduna com os objetivos traçados pela Política Estadual de Recursos

Hídricos.

Todavia,  impõem-se  alterações  na  proposição,  com  vistas  a  afastar  algumas

impropriedades técnicas, redacionais e jurídicas.

Primeiramente,  entendemos  que  os  requisitos  para  se  auferir  a  redução  do

consumo de água por Município devem ser estabelecidos por norma regulamentar a

ser  expedida  por  órgão  técnico  competente  do  Poder  Executivo.  Conforme  se

manifestou a Sedru, é necessária a observância de particularidades de cada região

do Estado. Propomos assim que sejam contemplados com o selo azul os Municípios

que atenderem os requisitos previstos em decreto.

Neste  ínterim,  é  preciso  esclarecer  que  a  concessão  de  um  selo  requer  o

acompanhamento constante do cumprimento dos requisitos estabelecidos para sua

concessão  que  devem  ser  apurados  dentro  de  um  período  determinado.  Caso

contrário, um Município que preencher os requisitos e for contemplado com o selo

pode,  em  períodos  seguintes,  deixar  de  cumprir  os  requisitos  legais  para  a  sua

percepção  e  continuar  ostentando  o  selo  azul.  É  preciso,  assim,  que  o  projeto

determine que o selo será concedido em período determinado. Optamos por deixar a

definição da periodicidade para ser definida em regulamento

Vale ainda ressaltar que a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

desta Casa, na análise do Projeto de Lei nº 3.588/2009, que visa a instituir o Selo

Jovem, destinado a entidades que se destacarem na promoção de projetos voltados

para a inserção do jovem na comunidade, destacou a existência de alguns selos que

se prestam ao papel de estimular condutas voltadas para as áreas social e ambiental,

entre eles, o selo Empresa Amiga da Criança, instituído pela Fundação Abrinq, em

reconhecimento às empresas que assumem compromissos em prol da criança e do
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adolescente.  De  iniciativa  governamental,  o  selo  Combustível  Social  é  um

componente de identificação concedido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário

aos produtores de biodiesel que promovam a inclusão social e o desenvolvimento

regional por meio de geração de emprego e renda para os agricultores familiares. Por

sua vez, o Selo de Responsabilidade Empresarial do Governo de Minas identifica e

reconhece empresas que investem no desenvolvimento econômico das regiões dos

Vales do Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus e do Norte de Minas. Salientamos, por

fim,  a existência  do  selo  Unicef  Município Aprovado,  concedido  a Municípios  que

tenham  alcançado  melhoras  significativas  na  qualidade  de  vida  de  crianças  e

adolescentes.

Ressaltou também a referida Comissão que é preciso deixar claro que os selos não

têm um cunho meramente honorífico, como as medalhas, uma vez que requerem

uma fiscalização constante da entidade concedente para apurar a manutenção da

observância dos requisitos necessários à sua concessão.

Observamos  também  a  necessidade  de  retirar  da  proposição  dispositivos  que

estabelecem competências específicas para órgãos do Poder Executivo, uma vez que

não cabe ao Poder Legislativo estabelecer quais Secretarias de Estado executarão as

medidas  previstas  no  projeto.  Tal  norma  consiste  em  violação  ao  princípio

constitucional  da  independência  dos  Poderes,  cabendo  ao  próprio  Executivo  a

margem de discricionariedade necessária para essa definição.

Outro reparo a ser feito incide sobre o art. 5º do projeto, que deve ser suprimido,

por conter disposição ociosa, ao estabelecer que as despesas decorrentes da nova

lei correrão por conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente.

Outrossim, impõe-se a supressão do art.  6º,  segundo o qual o Poder Executivo

regulamentará o disposto na nova lei no prazo de 90 dias a contar de sua publicação.

Neste ponto, é preciso dizer que não é dado ao Legislativo assinalar prazo para que o

Executivo  venha  a  regulamentar  as  leis,  sob  pena  de  violação  do  princípio  da

separação dos Poderes. Na verdade, a expedição de decreto regulamentar já é ato

que se insere no domínio de atuação institucional do Poder Executivo, razão pela

qual qualquer dispositivo alusivo à função regulamentadora daquele Poder apresenta-

se como desnecessário e impróprio, daí a necessidade de supressão do mencionado
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artigo.

As alterações propostas estão formalizadas no Substitutivo nº 1, redigido ao final

deste parecer.”

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 689/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a criação do Selo Azul de controle e redução do consumo de água

potável pelos Municípios do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O Estado manterá sistema integrado de informações sobre o consumo de

água potável por residência dos Municípios onde o abastecimento de água é feito

pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa-MG – ou pelos Serviços

Autônomos de Água e Esgoto – Saaes – com o objetivo de mapear e estabelecer um

controle do consumo de água por residência.

Art.  2º  –  Os Municípios  do  Estado que reduzirem o consumo de água potável,

observados os critérios estabelecidos em regulamento, receberão como benefício o

Selo Azul de qualidade e eficiência pelo controle e pela redução do consumo de água

potável e o reconhecimento como Município amigo da natureza e da preservação da

vida.

Parágrafo único – O Estado realizará ampla divulgação do Selo Azul nos meios de

comunicação.

Art.  3º  –  Regulamento  do  Poder  Executivo  estabelecerá  os  requisitos  para

concessão, a periodicidade, as normas de uso e os casos de revogação do Selo Azul,

observadas as particularidades de cada região do Estado.

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

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Cássio  Soares,  relator  –  Delvito  Alves  –  Luiz

Henrique – Rosângela Reis – Bruno Siqueira – André Quintão.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 698/2011

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  3.986/2009,  dispõe  sobre  a  inclusão  da

temática “educação financeira” no currículo das escolas estaduais de ensino médio.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/3/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Cabe agora a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno, analisar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade da

matéria.

Fundamentação

O projeto de lei em análise tem o objetivo de incluir, em caráter complementar, no

currículo  das  escolas  estaduais  de  ensino  médio,  conteúdo  programático  de

informação e orientação sobre o tema “educação financeira”, facultando às escolas

privadas e municipais a adoção da medida.

Esclarecemos  que,  na  legislatura  passada,  ao  analisar  o  Projeto  de  Lei  nº

3.986/2009, que a ele deu origem, esta Comissão aprovou substitutivo. Como não

ocorreram mudanças constitucionais  que propiciassem uma nova interpretação da

matéria,  ratificamos  o  entendimento  adotado  anteriormente  e  reproduzimos  a

argumentação jurídica apresentada na ocasião:

“No que toca à competência para legislar sobre a matéria, registre-se que compete

privativamente à União editar  normas que estabeleçam as diretrizes gerais para a

educação nacional. Já as normas que disponham sobre educação, cultura e ensino

são de competência concorrente da União e dos Estados, por força do disposto no

art. 24, IX, da Constituição Federal.

Constata-se,  portanto,  que a  competência  da  União  para  legislar  sobre  normas

gerais não exclui a competência suplementar dos Estados para atender, segundo os

princípios gerais definidos na lei federal, às peculiaridades dos governos locais.

A União, no uso de suas atribuições constitucionais, editou a Lei Federal nº 9.394,

de  1996,  denominada  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  –  LDB.  Tal  lei
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estabelece, em seu art. 26, que os currículos do ensino fundamental e médio devem

ter,  além  de  uma base  nacional  comum,  uma  parte  diversificada  que  atenda  às

características  regionais  e  locais  da  sociedade,  da  cultura,  da  economia  e  da

clientela.  Dessa  flexibilidade,  resulta  a  possibilidade  da  edição  de  legislação

suplementar por parte dos Estados Federados, respeitadas as imposições da norma

geral.

Conclui-se, assim, que a inclusão de conteúdo relativo à educação financeira na

grade curricular das escolas de ensino fundamental e médio não encontra óbice de

natureza formal. Dessa forma já se manifestou o Supremo Tribunal Federal – STF –,

a propósito de medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.991-1/DF,

ao reconhecer 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 Federal.

Vale ressaltar que o art. 15 da LDB prevê que os sistemas de ensino assegurarão

às unidades escolares públicas de educação básica que os integrem progressivos

graus de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira, observadas as

normas gerais de direito financeiro público. A autonomia das unidades escolares é

considerada um dos maiores objetivos da LDB, que busca implementar uma política

educacional que atenda às demandas e direitos de alunos e professores.

Entendemos que o projeto em tela preserva a autonomia pedagógica das escolas

na medida em que propõe a inclusão, no currículo escolar, de conteúdo referente à

educação  financeira,  e  não,  de  uma disciplina  específica,  o  que  iria  demandar  a

contratação de professores especializados, gerando custo para as escolas, além de

constituir ingerência em sua autonomia. A inclusão de um determinado conteúdo em

disciplina  já  existente  mostra-se  mais  adequada  à  orientação  dada  pela  Lei  de

Diretrizes e Bases da Educação.

Por outro lado, tendo em vista o princípio da consolidação das leis, apresentamos,

ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1, com o fito de acrescentar o tema “educação

financeira”  à  Lei  nº  15.476,  de  2005,  que  determina  a  inclusão  de  conteúdos

referentes à cidadania nos currículos das escolas de ensino fundamental e médio.

Ressaltamos, por fim, a importância da análise a ser realizada pela Comissão de
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Educação, Ciência e Tecnologia, no momento oportuno, sobre a medida proposta”.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto  de  Lei  nº  698/2011 na forma do Substitutivo  nº  1,  a  seguir

redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera  a  Lei  nº  15.476,  de  12  de  abril  de  2005,  que  determina  a  inclusão  de

conteúdos referentes à cidadania nos currículos das escolas de ensino fundamental e

médio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – O art.  2º  da Lei  nº  15.476,  de 12 de abril  de 2005,  fica acrescido do

seguinte inciso IX :

“Art. 2º – (...)

IX – educação financeira.”.

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

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Delvito Alves, relator – Cássio Soares – Rosângela

Reis – Bruno Siqueira – Luiz Henrique – André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 727/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  João  Leite,  o  Projeto  de  Lei  nº  727/2011,  fruto  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº  2.023/2008, “obriga os ‘shopping centers’ a

disponibilizar  espaço  para  a  implantação  de  postos  dos  Juizados  Especiais  de

Relações de Consumo e do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor

- Procon”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 25/03/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do Consumidor e do Contribuinte,

para parecer.

Compete  a  esta  Comissão  emitir  parecer  preliminar  quanto  aos  aspectos  de
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juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, conforme determina o art.

188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Nos termos do projeto em exame, os “shopping centers” localizados no Estado que

possuam  mais  de  oitenta  lojistas  ficam  obrigados  a  disponibilizar,  gratuitamente,

espaço para a implantação de juizados especiais de relações de consumo e postos

do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon. A proposição

objetiva,  pois,  instituir  medida  legislativa  de  caráter  protetivo  dos  interesses  dos

consumidores.

Passemos  à  análise  da  matéria  sob o  prisma jurídico-constitucional.  Do  ângulo

estritamente formal, poder-se-ia dizer que, em princípio, é dado ao Estado tratar de

matéria  relacionada  a  relações  de  consumo,  podendo  discipliná-la  na  via  da

legislação  concorrente,  com  base  no  disposto  no  art.  24,  V,  da  Constituição  da

República, cujos termos são os seguintes:

“Art.  24  -  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar

concorrentemente sobre:

(...)

V - produção e consumo”.

Todavia, um exame mais detido da matéria nos conduz à identificação de óbices de

ordem jurídico-constitucional à sua aprovação. De fato, apesar de louvável o fim que

move o autor da proposição, qual seja tornar mais efetiva a proteção dos direitos do

consumidor, o meio escolhido para o alcance desse desiderato se mostra impróprio e

juridicamente inviável, conforme buscaremos demonstrar.

Os juizados especiais constituem instâncias judiciárias encarregadas do julgamento

de causas de menor complexidade no campo cível e de menor potencial ofensivo no

campo penal e encontram previsão constitucional expressa no art. 98, I, da Lei Maior,

cujos termos seguem transcritos:

“Art. 98 - A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:

I  -  juizados  especiais,  providos  por  juízes  togados,  ou  togados  e  leigos,

competentes  para  a conciliação,  o julgamento e  a  execução de causas cíveis  de

menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo,  mediante os
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procedimentos  oral  e  sumaríssimo,  permitidos,  nas  hipóteses  previstas  em  lei,  a

transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau;”

Em nível infraconstitucional, temos a Lei nº 9.099, de 26/9/95, que dispõe sobre os

Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências. O art. 1º dessa lei

prescreve: “Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, órgãos da Justiça Ordinária,

serão criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para

conciliação, processo, julgamento e execução, nas causas de sua competência.”

Volvendo uma vez mais à Constituição da República, cumpre invocar o disposto no

art.  96, II, “d”,  segundo o qual compete privativamente aos Tribunais de Justiça a

alteração, em nível estadual, da organização e da divisão judiciárias.

Da  análise  dos  dispositivos  citados,  depreende-se  claramente  que  matéria

relacionada à organização e divisão judiciárias há de ser objeto de disciplinamento

legal por iniciativa privativa do Poder Judiciário, cabendo aos tribunais de justiça, no

plano estadual, a titularidade exclusiva para o exercício dessa prerrogativa, vale dizer,

dar o impulso inicial  no processo de produção legislativa acerca da organização e

divisão judiciárias.

Releva  ressaltar  que  a  regra  instituidora  de  reserva  de  iniciativa  constitui  uma

projeção específica do princípio da separação dos Poderes, pedra de toque de nosso

sistema jurídico-constitucional, tanto que alçado à condição de cláusula pétrea da Lei

Maior. Com efeito, o princípio em questão integra o rol de matérias previstas no § 4°

do art. 60 da Constituição, as quais compõem seu núcleo imodificável.

Portanto, a iniciativa para a apresentação de projeto de lei que verse sobre matéria

concernente à organização judiciária é privativa do Tribunal de Justiça, e a decisão

quanto ao local de implantação dos órgãos judiciários constitui prerrogativa daquela

corte constitucional, segundo juízo de oportunidade e conveniência.

Ainda que se fizesse abstração da grave inconstitucionalidade apontada, outro vício

de ordem jurídico-constitucional restaria a inviabilizar a proposição, qual seja o fato de

esta impor a uma parcela da sociedade – no caso, os empreendedores comerciais

dos “shopping centers” – um ônus específico, consubstanciado na cessão de espaço

físico, para a implantação de um serviço público de natureza essencial. Configura-se,

nesse caso, uma ingerência indevida do Estado na esfera da iniciativa privada.
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Não  bastasse  tudo  isso,  é  preciso  dizer  que  não  só  no  âmbito  dos  “shopping

centers”  se estabelecem as relações de consumo, as quais  se irradiam de modo

difuso  em  toda a  sociedade,  como em feiras  de  veículos,  feiras  de  artesanato  e

congêneres, havendo, em todos esses locais, a possibilidade de aflorarem conflitos e

desavenças de pequena complexidade, o que, a toda evidência, não nos autorizaria a

concluir pela necessidade de aí instalar juizados especiais.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 727/2011.

Sala das Comissões, 28 de junho de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  e  relator  -  André  Quintão  -  Cássio  Soares  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 752/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Wander Borges, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.015/2008, “dispõe sobre a proibição do uso

dos  aparelhos  de  telefonia  celular  nos  postos  de  abastecimento  de  combustível,

localizados no Estado de Minas Gerais e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  25  de  março  de  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 matéria constante do  projeto em tela  já  foi  objeto de estudo desta Comissão

quando da tramitação do Projeto de Lei nº 2.015/2008. Como não ocorreu alteração

de ordem  constitucional  ou  legal  que propiciasse um novo entendimento  sobre  a

matéria acolhemos, na íntegra, o parecer exarado pelo relator naquela oportunidade,

conforme se transcreve a seguir:

“O projeto em tela pretende vedar a utilização de aparelhos de telefonia celular nos
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postos  de  abastecimento  de  combustível  localizados  no  Estado.  Nos  termos  da

proposta, deverão ser afixadas, junto às bombas de combustíveis e nos locais de

circulação de tais estabelecimentos, placas informando a proibição do uso desses

aparelhos.  A  proposição  traz,  ainda,  as  penalidades  previstas  para  o  caso  de

descumprimento da norma, entre elas a advertência e a aplicação de multa. Segundo

consta  na  justificação  do  projeto,  estatísticas  recentes  mostram  que  o  Brasil  se

encontra entre os maiores consumidores mundiais de energia fóssil, e o acionamento

de telefones celulares na presença dos gases pode acarretar explosão, com prejuízo

considerável tanto para os consumidores quanto para os fornecedores. A proposta

envolve questões de segurança pública e de proteção ao consumidor dos produtos e

serviços  prestados  pelos  postos  de  combustível,  entre  eles  o  abastecimento  dos

veículos automotores, atividade que se mostra potencialmente perigosa por lidar com

produtos de fácil combustão. Sob o aspecto da segurança pública, deve-se dar relevo

ao preceito constante do art. 144 da Carta Federal, que a reconhece como ‘dever do

Estado, direito e responsabilidade de todos’. No que tange à proteção do consumidor,

pode-se assegurar a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito

Federal para dispor sobre o tema, em obediência ao comando insculpido no art. 24, V,

VIII,  da  Constituição  da  República.  Inexistindo  norma  federal  sobre  a  matéria,

remanesce  para  o  Estado  a  prerrogativa  do  exercício  da  sua  competência

suplementar, devendo esta Casa Legislativa dispor sobre o tema, em conformidade

com as disposições constantes no art. 61 da Constituição mineira. Entendemos ser

pertinente  a  formulação  da  Emenda  nº  1,  com  o  propósito  de  uniformizar  as

penalidades  aplicadas  aos  fornecedores  pelo  descumprimento  da  lei,  facilitando,

outrossim,  o trabalho de  fiscalização exercido  pelos  Procons e  pelas  Promotorias

Especializadas na Defesa do Consumidor”.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 752/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 3º a seguinte redação:

“Art. 3º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades
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previstas nos arts. 56 a 59 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.”.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

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

Siqueira - Cássio Soares - Delvito Alves - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 775/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Rogério Correia, “dispõe sobre

a cobrança de ICMS sobre a comercialização de mercadorias via internet”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 26/3/2011, 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

A proposição em tela pretende instituir a cobrança do Imposto sobre a Circulação

de  Mercadorias  e  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e

Intermunicipal  e  de  Comunicação  –  ICMS –,  à  alíquota  de  10%,  na  hipótese de

circulação  de  mercadorias  comercializadas  via  internet  ou  “telemarketing”,

provenientes de outros Estados.

Ao justificar a proposta, o autor alega que “a cobrança dessa taxa no valor de 10%

sobre o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que incidirá sobre todas

as compras feitas no Estado por meio da internet e de ‘telemarketing’, vem garantir

que as empresas que venderam para o Estado de Minas Gerais serão obrigadas a

pagar ICMS. Atualmente, a taxa é cobrada apenas no Estado em que a empresa de

comércio eletrônico está sediada, independentemente do Estado onde o consumidor

efetuou a compra”.

Embora louvável a iniciativa do parlamentar,  o projeto não pode prosperar nesta

Casa na forma em que foi apresentado, por subverter as balizas do Sistema Tributário

Nacional estabelecidas na Constituição da República de 1988.
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Com efeito, nos termos do inciso V do art. 150 da Constituição, é proibido aos entes

federativos  “estabelecer  limitações  ao  tráfego  de  pessoas  ou  bens,  por  meio  de

tributos  interestaduais  ou  intermunicipais,  ressalvada a  cobrança de pedágio  pela

utilização de vias  conservadas pelo Poder Público”.  É o que a doutrina denomina

princípio da liberdade de tráfego.

Trata-se de limitação constitucional ao poder de tributar que decorre da unidade

econômica e política do território nacional e objetiva assegurar a livre circulação de

bens e pessoas ou meios de transportes, que não pode ser limitada ou embaraçada

por tributação interestadual ou intermunicipal. Impede-se a instauração de barreiras

fiscais entre os entes da Federação e, em última análise, o cerceio ao livre ir e vir,

igualmente previsto na Carta, em seu art. 5º, XV.

Ao  pretender  a  incidência  do  ICMS  nas  compras  interestaduais  realizadas  via

internet ou “telemarketing”, independentemente de onde o consumidor tenha efetuado

a compra, a proposição impede e dificulta o ingresso, no Estado, de mercadorias e

bens  provenientes  de  outros  Estados  da  Federação,  o  que  importa

inconstitucionalidade à luz dos arts. 5º, XV, e 150, V, da Constituição, tendo em vista

que tributa sua simples entrada em território mineiro.

Por consequência, a medida também é inconstitucional por afrontar o art. 152 da

Constituição,  que  veda  o  estabelecimento  de  diferenças  tributárias  entre  bens  e

serviços  de  qualquer  natureza  em  razão  de  sua  procedência,  evidenciando  o

chamado  princípio  da  não  discriminação.  A  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal

Federal não admite o estabelecimento de diferenças tributárias, como pretendido, a

exemplo do seguinte julgado:

“Tributário.  ICMS.  Benefício  fiscal.  Redução  da  carga  tributária  condicionada  à

origem  da  industrialização  da  mercadoria.  Saídas  internas  com  café  torrado  ou

moído. Decreto 35.528/2004 do Estado do Rio de Janeiro. Violação do art. 152 da

Constituição. O Decreto 35.528/2004, do Estado do Rio de Janeiro, ao estabelecer

um regime diferenciado de tributação para as operações das quais resultem a saída

interna de café torrado ou moído, em função da procedência ou do destino de tal

operação, viola o art. 152 da Constituição” (ADI nº 3.389 e ADI nº 3.673, rel. Min.

Joaquim Barbosa, julgamento em 6/9/ 2007, Plenário, DJ de 1º/2/2008).
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A proposição em tela também está eivada de inconstitucionalidade se analisada sob

o enfoque relativo à matriz constitucional do ICMS. Da leitura do art. 1º do projeto de

lei resta evidente o espírito da norma: a bitributação de operações interestaduais que

destinem bens ao consumidor final não contribuinte.

O art. 155, § 2º, inciso VII, alínea “b”, da Carta Política estabelece que se deve

adotar a alíquota interna (do Estado de origem) quando o destinatário da mercadoria

não for contribuinte de ICMS. Ou seja, trata-se de critério de tributação estabelecido

no próprio Texto Constitucional para evitar a “guerra fiscal” do ICMS, não podendo o

Estado de origem das mercadorias, a seu critério, determinar a cobrança do referido

imposto a pretexto de “equilibrar a balança estadual e municipal”, como pretende a

proposição em apreço.

O dispositivo constitucional não equipara operações internas em que incide o ICMS

àquelas em que o consumidor final localiza-se em outro Estado, mas tão somente

define as alíquotas em razão da situação do consumidor final – se contribuinte ou

não.

Dessa forma, quando a operação interestadual destina bem a não contribuinte, a

alíquota adotada será aquela do Estado onde se deu a operação, pertencendo a esse

ente federativo o tributo devido.

Portanto, a incidência de ICMS sobre operação interestadual nos moldes do que foi

estabelecido no projeto ofende o art. 155, § 2º, inciso VII, alínea “b”, da Constituição,

além  de  caracterizar  bitributação  jurídica,  vedada  pela  expressa  disposição

constitucional  que  assenta  a  competência  do  Estado  de  origem  para  integrar  a

relação jurídica tributária no polo ativo.

Nesse sentido, recentemente, em acórdão ainda não publicado, conforme consta do

Informativo do STF nº 622 (4 a 8/4/2011), o Plenário da Corte Maior deferiu pedido de

medida  cautelar  em  ação  direta  de  inconstitucionalidade  (ADI  nº  4565)  para

suspender os efeitos da Lei nº 6.041/2010, do Estado do Piauí, que dispõe que o

ICMS incidirá sobre a entrada nesse Estado de mercadorias ou bens oriundos de

outras unidades da Federação destinados a pessoa física ou jurídica não contribuinte

do imposto. Entendeu-se que o texto violaria a reserva de resolução senatorial para a

fixação das alíquotas interestaduais do ICMS. Registrou-se, na oportunidade, que a
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lei  questionada  teria  instituído  tributo  não  previsto  na  competência  constitucional

outorgada aos  Estados  membros e  ao Distrito  Federal,  vislumbrando-se  aparente

ofensa ao pacto federativo e à proibição de tratamento discriminatório entre os entes

federados (arts. 150, V, e 152, ambos da Constituição). Assinalou-se, ainda, que o

constituinte originário optara por um modelo híbrido de partilha e que, nos termos do

art. 155, VII, da Constituição Federal, o Estado de origem da mercadoria fora adotado

como critério padrão para as operações especificadas em tal dispositivo.

Conclusão

Com  base  no  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 775/2011.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Cássio Soares, relator – Delvito Alves – Rosângela

Reis – Luiz Henrique – André Quintão – Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 786/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Deputado  João  Leite,  o  projeto  de  lei  em  tela,  resultante  do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  267/2007,  cria  as  Comissões  Internas  de

Prevenção de Acidentes – Cipas – nas escolas de ensino médio da rede pública

estadual.

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  do  Trabalho,  da

Previdência e da Ação Social emitiu parecer pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 2, que apresentou.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe cria as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes

– Cipas –, nas escolas de ensino médio da rede pública e determina que o Poder
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Executivo promova palestras, cursos e treinamentos e elabore folhetos a respeito do

tema. Para efetivar as medidas propostas, o projeto autoriza o Poder Executivo a

firmar  convênios  com  prefeituras,  entidades  não  governamentais,  empresas

particulares e órgãos de divulgação.

De acordo com o  autor  do  projeto,  as  Cipas  são instrumentos  eficazes  para  a

disseminação de conceitos de segurança e limpeza, de práticas para prevenção de

doenças modernas, tais como estresse e lesão por esforço repetitivo, e de técnicas

ergonômicas.  Segundo  ele,  a  criação  das  Cipas  pelas  escolas  tem  por  objetivo

conscientizar alunos, professores e funcionários acerca de doenças e de conceitos de

segurança.

Em seu  exame preliminar,  a  Comissão de Constituição e  Justiça  destacou que

“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”. Contudo, os parlamentares podem propor

projeto de lei que institua política pública para que as escolas de ensino médio da

rede  estadual  apliquem  medidas  de  prevenção  de  acidentes.  Foi  destacada  “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 essa

uma ação própria daquele Poder, a qual prescinde de autorização legislativa”. Assim,

para aprimorar o projeto de lei, a Comissão apresentou o Substitutivo n° 1.

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social ressaltou que as escolas

têm um papel  importante na promoção de saúde e na prevenção de acidentes e

informou  que  os  Estados  de  Pernambuco  e  de  Alagoas  criaram  as  Comissões

Internas de Prevenção de Acidentes e Violência Escolar – Cipaves –, com o objetivo

de  “observar  as  condições  e  situações  de  risco  para  acidentes  e  violência  no

ambiente escolar e entorno, além de promover a conscientização de princípios de

segurança para  a prevenção na escola,  no  lar,  no  trânsito  e  no  trabalho,  e  criar

medidas para reduzir e eliminar esses riscos”. A Comissão apresentou o Substitutivo

nº 2, com a finalidade de estender a adoção das medidas para prevenir acidentes e

violência a escolas públicas estaduais de ensino fundamental.



718
____________________________________________________________________________

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta Comissão

analisar, o projeto original e os Substitutivos nºs 1 e 2 não criam despesas para o

Estado.  Dessa  forma,  não  contrariam  a  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  Lei

Complementar  Federal  nº  101,  de  4/5/2000.  É  importante  observar  que  a

implementação de medidas que visam à redução de acidentes e de violência, bem

como à  promoção  da  saúde,  em  última análise,  contribuem  para  a  redução  dos

gastos com a saúde pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação,  no 1º  turno,  do Projeto de Lei  nº

786/2011, na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2011.

Zé Maia, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Antônio Júlio - João Vítor Xavier

- Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 791/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto  de  lei  em tela,  de  autoria  do  Deputado Arlen Santiago,  resultante  do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.717/2009,  “dispõe sobre  a  proibição  e  a

substituição das embalagens plásticas à base de polietileno, polipropileno e o PET à

base  de  propileno  utilizadas  para  o  acondicionamento  de  gêneros  alimentícios,

bebidas e cosméticos”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 26/3/de 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 adotar medidas de proteção ambiental,  mediante a

substituição, dentro do período de quatro anos, das embalagens plásticas utilizadas
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para o acondicionamento de gêneros alimentícios, bebidas e cosméticos”.

A matéria constante do  projeto em tela  já  foi  objeto de estudo desta Comissão

quando da tramitação do Projeto de Lei nº  3.717/2009. Podemos afirmar que não

ocorreu  alteração  de  ordem  constitucional  ou  legal  que  propiciasse  um  novo

entendimento sobre a matéria. Esta a razão que nos leva a acolher,  na íntegra, o

parecer exarado pelo relator, naquela oportunidade, conforme se transcreve a seguir,

ressalvando, apenas, o fato de já ter sido editada a Lei Federal nº 12.305/2010, de

2/8/2010,  instituindo  a  Política  Nacional  de  Resíduos  Sólidos,  que,  à  época  da

formulação do parecer, tramitava no Congresso : “O autor do projeto manifesta sua

preocupação com a proteção da vida e da saúde das pessoas, na medida em que os

produtos  mencionados  mostram-se  potencialmente  danosos  quando  descartados,

pois  podem levar  dezenas de anos para  se decompor  quando lançados no meio

ambiente,  causando  transtornos  de  toda  a  ordem.  Deve  ser  levado  em  conta,

também, que são poucos os Municípios mineiros que procedem à coleta seletiva do

lixo,  o que agrava ainda mais  a situação,  com reflexos na qualidade de vida das

pessoas. Propostas com conteúdo similar têm sido apresentadas em inúmeras casas

legislativas de Municípios e Estados de todo o País, tendo-se transformado em lei,

em  muitos  casos,  conforme  ocorreu  na  Capital  mineira.  É  importante  enfatizar  a

inexistência de normas federais  sobre a matéria,  lembrando que ainda tramita na

Câmara Federal a proposta de uma lei nacional sobre resíduos sólidos bem como

outros projetos que versam especificamente sobre a vedação do uso de embalagens

plásticas  à  base  dos  produtos  cogitados  na  proposta  em  apreço.  Esta  Casa

Legislativa, na vanguarda dos acontecimentos, editou a Lei nº 18.031, que dispõe

sobre  a  Política  Estadual  de  Resíduos  Sólidos,  sancionada  pelo  Chefe  do  Poder

Executivo em 12/1/2009. A norma definiu a gestão dos resíduos sólidos no Estado

estabelecendo princípios e diretrizes compatíveis com a ação governamental e com a

necessidade  de  proteção  ao  meio  ambiente,  um  dos  graves  problemas  a  ser

enfrentado. A retirada do mercado de produtos costumeiramente comercializados tem

gerado controvérsias de toda a ordem e a formulação de ações, por parte daqueles

que  se  sentem  prejudicados,  às  instâncias  judiciárias  do  País,  suscitando  a

constitucionalidade das leis editadas sobre a matéria. Recentemente o Plenário do
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Supremo Tribunal Federal - STF - negou referendo à liminar concedida pelo relator da

Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.937-7, proposta pela

Confederação  Nacional  dos  Trabalhadores  na  Indústria  contra  o  Governador  do

Estado de São Paulo e a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Essa ação

versa sobre lei da referida unidade federada que proíbe o uso de produtos, materiais

ou  artefatos  que  contenham  quaisquer  tipos  de  amianto  ou  asbesto  ou  outros

minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição. Em que

pese o fato de tratar-se de provimento cautelar, pode-se considerar o julgado uma

verdadeira reorientação dessa Corte, que, até então, não reconhecia a competência

dos Estados membros para editar leis sobre a matéria. Não se pode afastar, portanto,

a prerrogativa desta Casa Legislativa para dispor sobre o tema, já que as propostas

relativas a conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção

do meio ambiente e controle da poluição encontram-se entre aquelas arroladas no

art. 24 da Constituição Federal, que define a competência concorrente da União, dos

Estados e do Distrito Federal para legislar sobre o assunto. A Carta mineira, por sua

vez, no art. 61, inciso XVIII, atribui competência ao Legislativo para dispor sobre as

matérias de que trata o art. 24 da Constituição da República, reconhecendo a todos o

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, reputando-o como bem de uso

comum  do  povo  e  essencial  à  sadia  qualidade  de vida,  impondo ao Estado  e  à

coletividade o dever de defendê-lo e de conservá-lo para as gerações presentes e

futuras (art.  214).  Não existe,  por  outro lado,  vício a inviabilizar  a instauração do

processo legislativo por iniciativa parlamentar. Entretanto, o parágrafo único do art. 1º

da  proposição,  no  nosso  entender,  deve  ser  suprimido,  por  conter  vício  de

inconstitucionalidade, uma vez que não compete ao Estado membro estipular,  por

meio de lei, o tipo de embalagem a ser utilizado pelo fornecedor do produto. Com

efeito, o fabricante tem plena liberdade de escolher, entre as possíveis embalagens

existentes no mercado, aquela que melhor lhe convém sob o ponto de vista estético e

econômico ou que seja mais adequada ao processo de fabricação dos produtos, não

podendo ser cerceado, assim, por uma norma estadual. Deve ser suprimida, também,

a  cláusula  que  prevê  a  regulamentação  da  lei  e  deve  ser  inserido  comando

penalizando os fornecedores que descumprirem os comandos ali  inseridos,  o que
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motivou a formulação das emendas apresentadas ao final deste parecer.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 791/2011 com as Emendas nºs 1 a 3, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1

Suprima-se o parágrafo único do art. 1º.

EMENDA Nº 2

Suprima-se o art. 3º.

EMENDA Nº 3

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.”.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Rosângela Reis, relatora – Cássio Soares – Delvito

Alves – Luiz Henrique – André Quintão – Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 828/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado  Almir  Paraca,  a  proposição  em  epígrafe,  resultante  do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.815/2009,  “dispõe  sobre  a  Política  de

Fomento à Tecnologia Social do Estado de Minas Gerais e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 31/3/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  e  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

O projeto  veio  a  esta Comissão para receber  parecer  sobre  a sua juridicidade,

legalidade e constitucionalidade, na forma do art. 188, combinado com o art. 101, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Primeiramente, devemos salientar que a medida sob comento foi objeto de análise

desta  Comissão  na  legislatura  passada,  caso  em  que  obteve  parecer  pela
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constitucionalidade, legalidade e juridicidade.  Como não houve alteração no plano

jurídico que justificasse a análise da matéria sob uma ótica diversa, utilizamo-nos,

substancialmente, dos argumentos apresentados naquela oportunidade. Entretanto,

alguns aprimoramentos serão, ao final, realizados.

O projeto de lei em estudo dispõe sobre a Política de Fomento à Tecnologia Social

do Estado. Conforme aduz o autor da proposta, “as tecnologias sociais se situam no

meio  de  uma  gama  de  atividades  de  ciência,  tecnologia  e  inovação,  com  a

característica própria de aproximar e estreitar  as relações entre a tecnologia e as

demandas sociais para melhoria de qualidade de vida da população. Fundamentam-

se em pesquisas baseadas em conhecimentos populares ou científicos e tecnológicos

e se voltam para a resolução de problemas sociais na promoção do desenvolvimento

socialmente  justo  e  ambientalmente  sustentável,  nas  mais  diversas  áreas,  como

saúde,  educação, meio ambiente, agricultura, saneamento,  habitação,  inclusive as

áreas de assistência,  defesa e  promoção de direitos  de  crianças  e adolescentes,

pessoas  com  deficiência  e  povos  tradicionais.  Assim,  tecnologia  social  pode  ser

definida como um conjunto de técnicas e procedimentos, produtos e metodologias

reaplicáveis  desenvolvidas  na  interação  com  a  comunidade  e  que  representam

soluções  para  a  inclusão  social,  a  sustentabilidade  ambiental  e  a  melhoria  da

qualidade de vida”.

O projeto em estudo conceitua a tecnologia social no seu art. 2º.

No seu art. 3º, dispõe que são objetivos da Política de Fomento à Tecnologia Social

promover a integração social e econômica das tecnologias sociais na economia do

País e no desenvolvimento local sustentável; integrar as tecnologias sociais com a

política de ciência, tecnologia e inovação; contribuir para a interação entre as esferas

do  saber  acadêmico  e  do  saber  popular;  proporcionar  soluções  derivadas  da

aplicação de conhecimento da tecnologia social que atendam à demanda de melhor

qualidade de vida da população, especialmente as pessoas que se encontram em

situação de exclusão social; promover a inclusão das iniciativas de tecnologia social

nos  diferentes  campos  das  políticas  públicas;  fomentar  programas  e  projetos  de

tecnologia  social;  promover  o  desenvolvimento  sustentável;  integrar  o  Estado  na

Rede de Tecnologia Social.
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Estabelece, ainda, que ela integra a Política de Ciência, Tecnologia e Inovação do

Estado. Procede, também, a alterações necessárias na Lei nº 17.348, de 17/1/2008,

que dispõe sobre o incentivo à inovação tecnológica no Estado, para adequá-la às

normas propostas.

A lei vigente obriga o Estado a adotar medidas de incentivo à pesquisa científica e

tecnológica  nas  atividades  produtivas,  com  vistas  à  obtenção  de  autonomia

tecnológica, capacitação e competitividade no processo de desenvolvimento industrial

do Estado.

Numa primeira  análise,  poderíamos  chegar  à  conclusão  de  que  as  normas  da

proposta  em  exame  deveriam  ser  inseridas  nessa  lei,  em  razão  de  tratarem  de

matéria correlata. Entretanto, após um estudo mais detalhado, verificamos que a lei

vigente, como prescrito no seu art. 1º, tem como objetivo a obtenção de autonomia

tecnológica, capacitação e competitividade no processo de desenvolvimento industrial

do Estado. Já a proposta em estudo visa à obtenção de soluções para a inclusão

social e a melhoria das condições de vida da população. Por isso, ainda que ambas

tratem do fomento à tecnologia, seus objetivos são distintos, o que justifica a edição

de lei específica para tratar do segundo assunto.

Por  oportuno,  cabe-nos  salientar  que  a  análise  desta  Comissão  se  restringe

exclusivamente  aos  aspectos  jurídico-constitucionais  da  proposta,  devendo  a

Comissão de mérito analisar a conveniência e oportunidade de se inserir o tema das

tecnologias sociais na Lei nº 17.348, de 2008, conforme estabelecido nos arts. 7º a 12

do projeto em epígrafe ou em lei autônoma.

O acesso à tecnologia social vincula-se ao direito à educação e ao conhecimento.

Por se voltar para a resolução de problemas concretos, também se vincula ao direito

à vida e a condições dignas de existência. Estando no campo dos direitos, o acesso à

tecnologia  social  está  diretamente  relacionado  com  o  direito  de  acesso  ao

conhecimento e ao patrimônio científico, tecnológico e cultural da humanidade.

O projeto encontra fundamento nas normas prescritas nos arts. 211 e seguintes da

Constituição  mineira,  que  tratam  da  promoção  e  incentivo,  pelo  Estado,  do

desenvolvimento científico, da pesquisa, da difusão e da capacitação tecnológica.

A matéria encontra-se no rol de competência legiferante do Estado. Não há reserva
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de  iniciativa  do  processo  legislativo  nesse  caso.  Assim,  numa análise  preliminar,

quanto  aos  aspectos  formais  de  juridicidade,  legalidade  e  juridicidade,  de

competência desta Comissão, podemos afirmar que não há óbice à tramitação da

matéria nesta Casa. Seu mérito deverá ser apreciado pelas comissões competentes,

no momento oportuno.

Concordamos  com os argumentos  utilizados  na análise  pretérita  realizada,  mas

entendemos que dois reparos devem ser realizados: primeiro, o art. 9º da proposição,

por estabelecer competência para órgão que integra a estrutura do Poder Executivo,

deve ser retirado da proposição, porque disciplina matéria que, a teor do art. 66, III,

“e”, da Carta mineira, é de iniciativa privativa do Governador do Estado; por sua vez,

o art. 14 da proposta incorre no mesmo vício, pois estabelece a forma de composição

de  órgão  vinculado  à  estrutura  do  Poder  Executivo.  Assim,  a  fim  de  retirar  as

impropriedades  encontradas  no  texto  da  proposição,  apresentamos,  ao  final,  as

Emendas nºs 1 e 2.

Por fim, salienta-se que a matéria apresenta especificidades que serão analisadas

oportunamente pelas comissões de mérito, as quais poderão aprimorá-la.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 828/2011 com as Emendas nos 1 e 2.

Emenda nº 1

Suprima-se o art. 9º.

Emenda nº 2

Suprima-se o art. 14.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – André Quintão, relator – Cássio Soares – Rosângela

Reis – Delvito Alves – Luiz Henrique – Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 834/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em epígrafe, resultante do
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desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  1.107/2007,  “assegura  a  transferência  ‘ex

officio’ a servidor público estadual civil ou militar estudante, na forma que especifica”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  31/3/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Administração  Pública  para  receber

parecer.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão examinar a matéria no tocante aos seus

aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Cumpre dizer que proposições idênticas já tramitaram nesta Casa em legislaturas

passadas,  sob  os  nºs  1.107/2007  e  449/2003,  e  receberam  parecer  pela

inconstitucionalidade, antijuridicidade e ilegalidade. Como não houve alterações no

sistema  jurídico-constitucional  que  acarretassem  mudança  no  entendimento  da

Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  passamos  a  reproduzir  a  mesma  linha  de

argumentação então utilizada.

A proposição em exame objetiva assegurar ao servidor público estadual  civil  ou

militar, desde que matriculado em curso superior ministrado em instituição de ensino

do Estado, a transferência “ex officio”, independentemente da existência de vaga e da

época do ano, para estabelecimento estadual de ensino da localidade para onde for

removido. Conforme o autor, comprovada a remoção de ofício que acarrete mudança

de  domicílio  do  policial,  fica  assegurada  a  pretendida  transferência  do  servidor

estudante e seu dependente, também de ofício,  para o estabelecimento de ensino

situado  no  Município  onde  esteja  localizada  a  instituição  recebedora  ou  para  a

localidade mais próxima.

Em outras palavras, pretende-se, com esta medida, assegurar ao servidor público

estadual a matrícula em estabelecimento de ensino da localidade onde trabalha, ou

da mais próxima.

Em  que  pese  a  preocupação  do  autor  com  os  servidores  estudantes,  existem

óbices de natureza constitucional que impedem a tramitação do projeto nesta Casa.

(...)

Com a promulgação da Emenda à Constituição Federal nº 18, de 1998, os militares
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ficaram excluídos da categoria “servidores públicos”,  “só lhes sendo aplicáveis  as

normas referentes aos servidores públicos quando houver previsão expressa nesse

sentido,  como  a  contida  no  art.  142,  §  3º,  inciso  VIII”,  conforme  afirma  a

administrativista Maria Sylvia Zanella Di Pietro, em seu livro “Direito Administrativo”,

19ª  edição,  página 505.  Ainda na lição da professora Maria Sylvia,  o “regime dos

militares  é  o  estatutário,  porque  estabelecido  em  lei  a  que  se  submetem

independentemente de contrato”.  Conforme a administrativista citada,  esse regime

jurídico é definido por legislação própria dos militares, que estabelece normas sobre

ingresso,  limites  de  idade,  estabilidade,  transferência  para  a  inatividade,

remuneração, prerrogativas e os demais direitos e deveres das corporações militares,

que passou a englobar o Corpo de Bombeiros, por força da Emenda à Constituição

Estadual nº 40, de 2000. Essa emenda intitulou “Dos Militares do Estado” a Seção VI

do Capítulo II da Constituição mineira, que trata “Da Organização dos Poderes”.

Nesse passo, cumpre transcrever o art. 39 da Carta Política mineira que, sob a

égide da referida emenda constitucional, assim dispõe:

“Art. 39 – São militares do Estado os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de

Bombeiros  Militar,  que  serão  regidos  por  estatuto  próprio  estabelecido  em  lei

complementar”.

Além disso, o § 10 desse artigo reafirma a amplitude do estatuto dos militares, no

qual deverão estar previstos todos os direitos e deveres das categorias destacadas,

que incluem as condições para remoção e transferência, as garantias e vantagens do

servidor  militar  e  as  normas  sobre  admissão,  promoção,  estabilidade,  limites  de

idade, além das condições de transferência para a inatividade, entre outros tópicos

regedores das suas obrigações.

Já no que se refere aos policiais civis, a mesma Emenda à Constituição do Estado

nº 40, de 2000, intitulou “Dos Servidores Policiais Civis” a subseção III da Seção V,

nomeada “Dos Servidores  Públicos”  e  que integra o  Capítulo I  da  Carta  mineira,

intitulado “Da Organização do Estado”. Assim, os policiais civis permanecem como

servidores públicos e têm assegurados, no que couber, os direitos, as garantias e as

prerrogativas previstos nas Subseções I e II do referido Capítulo. Além disso, lhes são

assegurados, mediante lei, os planos de carreira e o regime jurídico dos servidores
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policiais civis, observado o disposto no art. 32 da Constituição do Estado. Em tempo,

o estatuto dos servidores públicos civis, que inclui os servidores policiais civis, bem

como  a  lei  orgânica  da  Polícia  Civil  são  matérias  a  serem  tratadas  em  lei

complementar,  tendo  em  vista  o  teor  dos  incisos  III  e  IV  do  §  2º  do  art.  65  da

Constituição mineira.

Como vemos, os direitos e deveres pertinentes aos servidores públicos civis e aos

militares constituem o seu regime jurídico, matéria a ser tratada em lei complementar

e não em lei ordinária, como pretende o autor da proposição. Mesmo porque, com

fulcro  no  princípio  do  paralelismo  da  forma,  o  regime  jurídico  das  categorias

mencionadas , uma vez disciplinados em lei complementar, só poderão ser alterados

por  via  de  lei  complementar.  O  aspecto  ora  focalizado  já  aponta  um  vício  de

inconstitucionalidade formal da proposição sob análise.

Todavia,  vício  mais  grave  e  insanável  apresentado  pelo  projeto  consiste  na

ilegitimidade  parlamentar  para  deflagrar  o  processo  legislativo  em  se tratando  de

matérias  que  versam  sobre  o  regime  jurídico  único  dos  servidores  públicos  da

administração direta, autárquica e fundacional e sobre a organização da Polícia Civil,

da  Polícia  Militar  e  dos  demais  órgãos  da  administração  pública.  É  o  que  se

depreende da leitura das alíneas “c” e “f” do inciso III do art. 66 da Constituição do

Estado. Resta lembrar que a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia

Militar  integram  a  administração  direta  do  Poder  Executivo,  constituem  órgãos

autônomos e estão diretamente subordinados ao Governador do Estado, haja vista o

disposto  no  art.  26  da  Lei  Delegada  nº  112,  de  25/1/2007,  que  dispõe  sobre  a

organização e a estrutura da administração pública do Poder Executivo do Estado e

dá outras providências.

Outrossim,  para consolidar  a conclusão a  que se chega ao final  deste  parecer,

oportuno  se  mostra  reafirmar  a  posição do Supremo Tribunal  Federal  quando do

julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade que versam sobre o vício de

iniciativa nas matérias relacionadas com o regime jurídico. O vício de iniciativa, no

que tange ao tema sob comento, resulta na violação do princípio da separação de

Poderes. As matérias relacionadas no art. 61 da Constituição Federal, em especial no

seu § 1º, que trata da iniciativa privativa do Presidente da República para iniciar o
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processo  legislativo,  são  de  observância  obrigatória  pelos  Estados,  inclusive  no

exercício do poder constituinte decorrente (ADI 250/RJ - Rio de Janeiro, julgada pelo

Tribunal  Pleno  em  15/8/2002).  Outra  jurisprudência,  constante  da  ADI  2569/CE -

Ceará, julgada pelo Tribunal Pleno em 19/3/2003, é clara no sentido de que as “as

regras  do  processo  legislativo,  especialmente  as  que  dizem  respeito  à  iniciativa

reservada, são normas de observância obrigatória pelos Estados membros”. Assim,

leis que digam respeito ao regime jurídico de servidores públicos e de militares são de

iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, e desacatar este comando implica

contrariar o princípio fundamental da separação de Poderes, insculpido no art. 2º da

Carta Magna, que consagra como Poderes independentes e harmônicos entre si o

Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 834/2011.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio  Soares,  relator  -  André  Quintão  -  Bruno

Siqueira - Delvito Alves - Luiz Henrique - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.025/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.025/2011,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  478/2007,  dispõe  sobre  a

obrigatoriedade de os hospitais e os prontos-socorros possuírem macas e cadeiras

de rodas dimensionadas para pessoas obesas e dá outras providências.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo n° 1,

por ela apresentado.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, XI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O objetivo da proposição em estudo é melhorar o atendimento ao cidadão obeso

em estabelecimentos de saúde do Estado, obrigando estes a terem macas e cadeiras

de rodas adequadas às necessidades de pacientes com excesso de peso.

Antes  de  discutirmos  o  mérito  do  projeto  em  análise,  teceremos  algumas

considerações acerca do tema.

De  acordo  com  o  artigo  “Uma  Abordagem  Epidemiológica  da  Obesidade”,  da

nutricionista  Anelise  Rízzolo  de  Oliveira  Pinheiro  e  outros  autores,  disponível  em

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S141552732004000400012&script=sci_arttext,  a

obesidade integra o grupo das doenças e agravos não transmissíveis – DANTs –, que

são definidas como doenças com história natural prolongada, com múltiplos fatores

de risco e interação de fatores etiológicos, sem causa específica conhecida, ausência

de participação de microrganismos entre os determinantes e curso clínico geralmente

lento, prolongado e permanente.

É importante acrescentar que a obesidade é simultaneamente uma doença e um

fator de risco para outras doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão e

diabetes. Tal fenômeno está diretamente relacionado ao modo de viver da sociedade

moderna, cujo padrão alimentar, associado ao sedentarismo, não é favorável à saúde

da população.

Segundo  levantamento  relatado  em  “Antropometria  –  Estado  Nutricional  de

Crianças, Adolescentes e Adultos no Brasil”, constante na “Pesquisa de Orçamentos

Familiares – POF – 2008-2009”, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –

IBGE –, divulgada em agosto de 2010, a  incidência do sobrepeso e da obesidade

cresceu bastante  nos  últimos  30 anos,  no  Brasil.  A referida pesquisa  mostra  que

aumentou contínua e substancialmente o percentual  de  pessoas com excesso de

peso e obesas em todas as regiões do País, em todas as faixas etárias e em todas as

faixas de renda. Mostra ainda que o sobrepeso atinge metade da população adulta,

cerca de 30% das crianças de 5 a 9 anos e aproximadamente 20% dos jovens entre

10 e 19 anos.

Para medir a incidência da obesidade na população, bem como para diagnosticá-la

na prática clínica, é recomendada a utilização do índice de massa corporal – IMC.

Esse índice consiste na relação entre o peso e a estatura e é expresso em kg/m².
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Ressalte-se que o IBGE segue os parâmetros da Organização Mundial da Saúde –

OMS  –  na  conceituação  de  sobrepeso  (IMC  superior  a  25%)  e  obesidade  (IMC

superior a 30%).

Os  números  apresentados  pela  pesquisa  supracitada  do  IBGE  indicam  que  a

obesidade está adquirindo contornos de uma epidemia no País, o que constitui um

sério problema de saúde pública, com redução da expectativa de vida e aumento dos

custos dos serviços de saúde.

Diante desse aumento da ocorrência da obesidade e do sobrepeso, o gestor federal

do Sistema Único de Saúde – SUS – instituiu a Política Nacional de Alimentação e

Nutrição, que tem, entre suas ações, a vigilância alimentar e nutricional – Sisvan –,

cujo fim é promover modos de vida saudáveis, o que inclui o estímulo a boas práticas

alimentares. Essa linha de atuação está em consonância com a lógica do sistema de

saúde, que, além de oferecer tratamento e reabilitação, procura, na atenção básica,

priorizar  ações  de  promoção  da  saúde  e  de  vigilância  nutricional,  com  o  fim  de

prevenir novos casos de obesidade e evitar que indivíduos com sobrepeso venham a

se tornar obesos.

Ainda em âmbito federal, as seguintes normas editadas pelo Ministério da Saúde

dispõem sobre a prevenção da obesidade: Portaria nº 1.569/GM, de 28/6/2007, que

institui diretrizes para a atenção à saúde, com vistas à prevenção da obesidade e à

assistência  ao  portador  dessa  doença;  Portaria  nº  1.570/GM,  de  28/6/2007,  que

determina a  operacionalização da assistência  ao  portador  de  obesidade  grave;  e

Portaria  nº  492/SAS/MS,  de  31/8/2007,  que  contém a  definição  das  unidades  de

assistência de alta complexidade ao paciente portador de obesidade grave, além de

dispor  sobre  condições  técnicas,  instalações  físicas,  equipamentos  e  recursos

humanos adequados ao atendimento às pessoas portadoras da doença.

Importa informar que a Portaria nº 492, já mencionada, dispõe sobre os requisitos

necessários para que um hospital seja credenciado como Unidade de Assistência de

Alta Complexidade ao Paciente Portador de Obesidade Grave. Entre tais requisitos,

podemos  destacar  a  internação  em  leitos  apropriados;  a  existência  de  acesso

especial  para  pacientes  obesos  graves,  o  que  inclui  rampas  de  acesso  e  portas

adequadas;  a  instalação  de  vasos  sanitários  reforçados,  além  da  presença  de
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suportes e pegadores de parede instalados junto a banheiras e chuveiros.

No Estado há a Lei nº 10.820, de 22/7/92, que dispõe sobre a obrigatoriedade de se

fazerem  adaptações  nos  coletivos  intermunicipais  visando  facilitar  o  acesso  e  a

permanência  de  pessoas  com  deficiência  física  e  das  que  têm  dificuldade  de

locomoção, caso em que o obeso se enquadra, nos termos do § 2º do art. 1º. De fato,

pessoas com sobrepeso ou obesidade, devido à sua dificuldade de locomoção, têm

necessidades  especiais.  Considerando  que  o  número  dessas  pessoas  tem

aumentado  e  que,  devido  aos  problemas  de  saúde  associados  à  obesidade,

requisitam os serviços de saúde com frequência, é importante que esses serviços

tenham à disposição equipamentos com dimensões adequadas a seu atendimento.

Ressalte-se que,  ao se oferecerem equipamentos com dimensões apropriadas ou

que facilitem o deslocamento de pacientes obesos em estabelecimentos que prestam

serviços de saúde, preza-se a eficiência do atendimento desse paciente, razão pela

qual somos a favor do projeto.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1, que ampliou o

comando  para  todas  as  instituições  do  Estado  e  restringiu  as  penalidades  às

situações que configurarem relação de consumo.

Entendemos que a extensão da obrigatoriedade a todos os estabelecimentos de

saúde  do  Estado  é  excessiva,  pois  o  comando  passaria  a  atingir  até  pequenas

unidades  de  saúde,  laboratórios,  etc.,  o  que  seria  de  difícil  cumprimento  e

inviabilizaria  economicamente  o  funcionamento  deste  tipo  de  estabelecimento  de

saúde. Além disso, a fiscalização da medida proposta pelo projeto seria inexequível,

tornando-o inócuo de pronto. Assim sendo, preferimos restringir a obrigatoriedade aos

estabelecimentos  de  saúde  que  prestam  serviços  em  regime  ambulatorial  e  de

internação.

Também  consideramos  importante  especificar  referências  mínimas  de  carga  e

dimensões dos equipamentos para garantir a observância do dispositivo e facilitar sua

fiscalização pelo poder público.

Por outro lado, entendemos que a norma deve prever penalidade específica para o

descumprimento  de  cada  obrigação  imposta.  Por  essa  razão,  não  nos  parece

razoável que somente se penalize a omissão quando se configurar uma relação de
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consumo.  O  grande  número  de  usuários  de  instituições  de  saúde  do  Estado  é

atendido pelo SUS e não é, portanto, consumidor do serviço, na acepção técnica do

termo, pois consumidor é apenas o indivíduo que paga pelo bem ou serviço de que

faz  uso.  Não  podemos  excluir  o  usuário  do  SUS  da  proteção  adicional  que  a

penalidade significa. Dessa forma, julgamos também necessário alterar o dispositivo

que se refere às penalidades.

O art. 99, XXXV, do Código de Saúde do Estado, consubstanciado na Lei nº 13.317,

de  24/9/99,  considera  infração  sanitária  a  não  observação  de  exigência  sanitária

relativa a imóvel, equipamento ou utensílio por parte do detentor legal da posse de

alvará sanitário de funcionamento, o que sujeita o infrator a algumas penalidades,

conforme o caso em questão, como pena de advertência, pena educativa, interdição

total  ou  parcial  do  estabelecimento,  da  atividade  e  do  produto,  cancelamento  do

alvará sanitário ou multa. Ora, macas e cadeiras de rodas adequadas a obesos são

equipamentos de hospitais e ambulatórios. Assim, as penalidades aplicáveis à nova

obrigação estabelecida no projeto em análise já estão previstas no Código de Saúde

e seria suficiente incluir na proposição em análise uma remissão ao art. 99, XXXV,

desse Código.

Pelas  razões  expostas,  consideramos  necessário  aperfeiçoar  o  projeto,  o  que

fazemos por meio do Substitutivo nº 2, que apresentamos.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.025/2011 na forma

do  Substitutivo  nº  2,  a  seguir  redigido,  e  pela  rejeição  do  Substitutivo  nº  1,  da

Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Obriga os  estabelecimentos de saúde do Estado a manter  disponíveis  macas e

cadeiras de rodas adequadas ao atendimento de pessoas obesas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Os  estabelecimentos  que  prestam  serviços  de  saúde  no  Estado,  em

regime ambulatorial ou de internação, ficam obrigados a manter disponíveis macas e

cadeiras de rodas adequadas ao atendimento de pessoas obesas.

Parágrafo único –  As  dimensões mínimas dos equipamentos a  que se refere  o
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“caput” serão de 0,50m de profundidade X 0,60m de largura (zero vírgula cinquenta

metros  de profundidade por zero  vírgula sessenta metros  de largura)  no caso da

cadeira de rodas e de 2,00m X 0,70m (dois metros por zero vírgula setenta metros)

no caso da maca, devendo ambas suportar carga de até 200kg (duzentos quilos).

Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às penalidades

previstas no art. 99, XXXV, da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém

o Código de Saúde do Estado.

Art. 3º – Os estabelecimentos a que se refere o art. 1º terão o prazo de cento e

vinte dias contados a partir da data da publicação desta lei para se adequarem às

suas disposições.

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

Sala das Comissões, 6 de julho de 2011.

Hely  Tarqüínio,  Presidente  –  Neider  Moreira,  relator  –  Adelmo  Carneiro  Leão  –

Doutor Wilson Batista.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.086/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O  projeto  de  lei  em  análise,  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  fruto  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.610/2009, torna obrigatória a instalação de

banheiros e bebedouros em casas lotéricas.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/3/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto aos

aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto

no art. 188, c/c o 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei  em tela pretende tornar obrigatória  a instalação de banheiros e

bebedouros em casas lotéricas. Torna obrigatório também o fornecimento de copos

descartáveis para uso dos clientes. Dispõe que os banheiros deverão ser adaptados
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para  o  uso  de  portadores  de  necessidades  especiais,  instalados  na  área  de

atendimento ao cliente, com fácil acesso e visualização. Após transcorrido o prazo de

60 dias para a adequação dos estabelecimentos, ficam eles sujeitos às penalidades

que  variam  de  advertência  até  o  cancelamento  do  alvará  de  localização  e

funcionamento.

Vale ressaltar que proposição com conteúdo idêntico tramitou nesta Casa no ano de

2009, não tendo, contudo, sido analisada por esta Comissão.

Sabemos que nas casas lotéricas o consumidor, além de fazer apostas em jogos de

azar  legalmente  autorizados,  tem  acesso  a  serviço  normalmente  disponível  nas

agências  bancárias,  qual  seja o  pagamento de  contas de  diversas naturezas.  Os

serviços oferecidos pelas casas lotéricas são delegados pela União. Isso porque, nos

termos  do  Decreto-Lei  nº  759,  de  18/8/69,  a  União  delegou  à  Caixa  Econômica

Federal a exploração das loterias federais. A Caixa Econômica Federal, por sua vez,

delega  às  casas  lotéricas,  por  meio  de  permissão,  mediante  licitação,  a

comercialização  de  todas  as  loterias  e  a  prestação  dos  seguintes  serviços:

recebimento  de  contas  de  concessionárias  de  serviços  públicos  como contas  de

água, luz e telefone; recebimento de carnês, prestações, faturas e documentos de

diversos  convênios.  A  casa  lotérica,  ao  prestar  serviços  financeiros,  atua  como

correspondente da Caixa Econômica Federal.

A relação comercial entre a Caixa Econômica Federal e o empresário lotérico tem

como fundamento o regime de permissão, que é regulado pela Circular Caixa nº 342,

de 1º/3/ 2005. O regime de permissão em geral, por sua vez, é regulamentado pela

Lei Federal nº 8.987, de 1995, que trata da delegação, a título precário, mediante

licitação, da prestação de serviços, feita pelo poder concedente (no caso de loterias,

a Caixa Econômica Federal), à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade

para seu desempenho, por sua conta e risco.

Vemos então que as casas lotéricas são fornecedoras de serviços. Por isso, sua

atividade  é  regulada  pelo  Direito  do  Consumidor.  Afinal,  o  Código  de  Defesa  do

Consumidor, ao definir serviço para fins de delimitação da sua aplicação nas relações

de prestação de serviço, não faz nenhuma distinção quanto ao tipo de empresa que

pratica o serviço. Por isso, numa primeira análise, poderíamos chegar à conclusão de
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que o projeto de lei  em estudo se encontra no rol  de competência legiferante do

Estado membro, qual seja: a defesa do consumidor.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal – STF – já se manifestou reiteradas vezes

no sentido de que compete aos Municípios a edição de lei obrigando a instalação de

sanitários públicos e bebedouros em prédios de uso público. Conforme entendimento

do STF, trata-se de matéria de interesse local e, por isso, de competência legiferante

dos  Municípios.  Nesse  sentido  apresentamos  três  recentes  julgados  do  STF,

relatados por diferentes Ministros, que refletem o entendimento da Corte Suprema:

Ementa: Agência bancárias. Instalação de bebedouros e sanitários. Competência

legislativa municipal. Interesse local. Precedentes.

STF – RE 418492 AgR/ SP

AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Relator: Min. Gilmar Mendes

Julgamento: 13/12/2005

Ementa: Agências bancárias. Instalação de sanitários. Lei municipal. Interesse local.

Precedentes.

STF – AI 453178 AgR/SP

AG. REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Relatora: Min. Cármen Lúcia

Julgamento: 13/12/2006

Ementa: Estabelecimentos bancários - Competência do Município para, mediante

lei, obrigar a instituições financeiras a instalar, em sua agências, sanitários públicos e

bebedouros - Inocorrência de usurpação da competência legislativa federal.

STF – AI 614510 AgR/SC

AG. REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Relator: Min. Celso de Mello

Julgamento: 13/03/2007

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.086/2011.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.
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Bruno  Siqueira,  Presidente  e  relator  -  Delvito  Alves  –  Rosângela  Reis  –  André

Quintão – Cássio Soares – Sebastião Costa - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.223/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.223/2011,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.497/2010,  “dispõe  sobre  o

pagamento  com  cartões  de  crédito  e  débito  nos  estabelecimentos  comerciais  do

Estado”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  21/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Cabe agora  a  esta  Comissão  emitir  parecer  sobre  os  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.

Fundamentação

O projeto  em  análise  pretende  criar  mecanismos  que  facilitem  a  utilização  dos

cartões  de  crédito  ou  débito,  proporcionando  o  contato  por  telefone ou por  meio

eletrônico  com  a  operadora  do  serviço,  quando  da  ocorrência  de  fatos  que

inviabilizem  o  pagamento  mediante  cartão  relativo  à  aquisição  de  produto  ou  de

serviço.

Segundo  o  autor  do  projeto,  a  medida  proposta  visa  a  coibir  qualquer  tipo  de

constrangimento  sofrido  pelo  consumidor  na  ocorrência  de  imprevistos  durante  a

efetivação da compra com o uso do cartão de crédito ou débito.

É importante ressaltar que projeto com conteúdo idêntico tramitou nesta Casa no

ano de 2010, oportunidade em que esta Comissão analisou detidamente a matéria no

que tange ao juízo de admissibilidade. 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.
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“Verifica-se  uma  grande  preocupação  do  parlamentar  com  o  conforto  e  a

comodidade do consumidor mineiro, que se vê em situação embaraçosa diante da

impossibilidade  de  promover  o  pagamento  de  compra  por  meio  do  cartão,  em

decorrência  de  algum  problema  técnico.  Ocorre  que  a  regulamentação  desses

serviços extrapola a órbita de competência desta Casa Legislativa, conforme veremos

mais adiante.

É  competência  do  Congresso  Nacional  dispor  sobre  as  matérias  de  natureza

financeira, cambial e monetária bem como sobre as instituições financeiras e suas

operações, conforme se observa pelo disposto no art. 48, inciso XIII, da Constituição

da República. O art. 22 inclui, entre as competências privativas da União, a edição de

leis sobre a política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores.

Nesse passo, foi recepcionada pela Carta de 1988 a Lei nº 4.595, de 31/12/64, que

dispõe sobre a política e as instituições monetárias, bancárias e creditícias, cujo art.

4º estabelece ser competência do Conselho Monetário Nacional o disciplinamento do

crédito em todas as suas modalidades, cujo controle, por força da mesma norma, é

atribuído ao Banco Central do Brasil.

Sobre a matéria, vejamos o seguinte julgado, oriundo da mais alta corte judiciária

do País:

‘Ementa: - Ação direta de inconstitucionalidade. Argüição de inconstitucionalidade

dos  artigos 1.,  2.,  3.  e  4.  da  Lei  919/95 do Distrito  Federal.  Pedido de  liminar.  -

Embora  essas  normas  digam  respeito  especificamente  ao  Banco  Regional  de

Brasília, que fica autorizado a fazer tal conversão observados esses requisitos legais,

são elas disciplinadoras de operação de crédito de instituição financeira, razão por

que e relevante o  fundamento  da  argüição de inconstitucionalidade com base  na

alegação de invasão de competência privativa da União para legislar sobre política de

crédito (artigo 22, VII,  da Constituição Federal),  competência essa que, conjugada

com as de fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito

(artigo 21, VIII, da Carta Magna) e de, por lei complementar, regular ’a organização, o

funcionamento e as atribuições do Banco Central e demais instituições financeiras

publicas  e  privadas’ (artigo  192,  IV,  da  Constituição),  permite  à  União,  de  forma

privativa,  disciplinar  o  crédito  em  todas  as  suas  modalidades,  regulamentando,
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inclusive, com a fixação de limites, prazos e condições, as operações de empréstimo

efetuadas com as instituições financeiras públicas e privadas de natureza bancaria. -

Ocorrência,  no  caso,  do requisito  da  conveniência  da  suspensão dos dispositivos

impugnados. Pedido de liminar deferido, para suspender, ‘ex nunc’ e até final decisão,

os artigos 1., 2., 3. e 4. da Lei 919, de 13 de setembro de 1995, do Distrito Federal.

(ADI 1.357 MC/DF, Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade. Relator:

Ministro Moreira Alves, Julgamento em 19/12/1995)'.

Diante dos argumentos expendidos, não vislumbramos a perspectiva de tramitação

do projeto nesta Casa, a despeito de seu mais alto alcance quanto à proteção aos

interesses dos consumidores”.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.223/2011.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Bruno Siqueira,  Presidente  –  Cássio  Soares,  relator  –  Rosângela  Reis  –  André

Quintão – Luiz Henrique – Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.285/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, a proposição em epígrafe, resultante

do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  167/2007,  “dispõe  sobre  a  sinalização

rodoviária de pontos de interesse turístico existentes ao longo das estradas mineiras”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art.

188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação
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Em primeiro lugar, é oportuno destacar que proposições idênticas tramitaram nesta

Casa na legislatura anterior, a saber, os Projetos de Lei nºs 1.386/2004 e 167/2007.

Em ambos os casos,  esta Comissão,  ao proceder  ao juízo  de admissibilidade da

proposição,  concluiu  pela  inconstitucionalidade  da  matéria.  Como  não  houve

modificação constitucional ulterior que justificasse uma nova interpretação do projeto,

ratificamos o posicionamento expressado na ocasião:

“O  projeto  pretende  autorizar  o  Poder  Executivo,  por  meio  da  autarquia

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG –, a

firmar convênios para a colocação de placas de sinalização informando os pontos

turísticos  e  de  lazer  existentes  em  toda  a  extensão  das  rodovias  estaduais  e

municipais.

O projeto em apreço choca-se frontalmente com o secular princípio da separação

dos Poderes, uma vez que a celebração de convênios pelo Poder Executivo constitui

atividade tipicamente administrativa, que independe de autorização legislativa desta

Casa.

É  oportuno  lembrar  que  o  inciso  XXV do  art.  62  da  Carta  mineira,  que  exigia

aprovação  prévia  da  Assembleia  Legislativa  para  celebração  de  convênio  pelo

governo  do  Estado  com  entidade  de  direito  público  ou  privado,  foi  declarado

inconstitucional em 7/8/97 pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº

165/5, cuja ementa da decisão é vazada nos seguintes termos:

‘Separação e independência dos poderes: submissão de convênios firmados pelo

Poder  Executivo  à  prévia  aprovação  ou,  em  caso  de  urgência,  ao  referendo  de

Assembleia Legislativa: inconstitucionalidade de norma constitucional estadual que a

prescreve: inexistência de solução assimilável no regime de poderes da Constituição

Federal,  que substantiva o modelo positivo brasileiro do princípio da separação e

independência  dos  poderes,  que  se  impõe  aos  Estados  membros:  reexame  da

matéria que leva à reafirmação da jurisprudência do Tribunal’. (Publicação do acórdão

no ‘Diário da Justiça’ de 26/9/97).

Por outro lado, foi promulgada a Lei nº 14.945, de 2004, de iniciativa parlamentar,

que dispõe sobre a colocação, nas rodovias estaduais, das placas de orientação de

destino que especifica. Esse diploma determina ao DER-MG que coloque placas de
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sinalização nas estradas estaduais, indicando o hospital mais próximo e a distância

até  ele.  Tal  comando  poderia  levar-nos  a  pensar  que  o  projeto  em  análise,  se

realizadas as devidas alterações, de forma a deixá-lo com teor semelhante ao do

citado diploma, poderia prosperar. Entretanto, esse raciocínio não procede, pois se

trata de ilação falaciosa. Isso porque, naquele caso, a obrigação imposta ao DER-MG

é pertinente, visto que a missão da entidade é apresentar soluções adequadas para

os problemas de transporte de pessoas e bens no Estado, tendo como prioridade a

segurança do usuário. Assim, naquela hipótese, é indubitável que o escopo da lei vai

ao encontro da função precípua da mencionada autarquia,  uma vez que pretende

garantir  o  pronto  atendimento  das  vítimas  de acidentes  de  trânsito  ocorridos  nas

rodovias estaduais.

No caso vertente,  contudo, trata-se de adoção de medidas que, a rigor,  não se

enquadram no âmbito de atribuições do DER-MG, pois o que se visa, em verdade, é

fomentar o turismo. Nesse particular  e levando em conta o incontável  número de

pontos de interesse turístico no Estado, a implementação de quaisquer medidas que

visem a ampliar as informações turísticas em Minas Gerais deve passar pelo crivo do

Conselho  Estadual  de  Turismo,  órgão  deliberativo  subordinado  à  Secretaria  de

Estado de Turismo, competente para a aprovação de planos, programas e projetos

relacionados com a formulação e a execução da política estadual de desenvolvimento

do turismo.

Constata-se, sob esse ângulo, que, mesmo que fosse possível obrigar a referida

autarquia  a  colocar  placas  de  orientação  de  pontos  turísticos  nas  vias  públicas

estaduais, tal medida não se afiguraria razoável, tendo em vista, como foi ressaltado,

o  incontável  número  de  pontos  de  interesse turístico  no  Estado,  o  que  levaria  à

impossibilidade de cumprimento do comando normativo.

A  única  possibilidade  que  vislumbramos  de  o  DER-MG  colocar  placas  com

indicação turística  nas  rodovias  mineiras  é  justamente  mediante  a  celebração de

convênios  dassa autarquia  com entidades  públicas  ou instituições  privadas.  Essa

hipótese, todavia, independe de autorização prévia desta Casa.

Dessa forma, de qualquer ângulo que se aprecie a questão, verifica-se a existência

de óbice intransponível à tramitação da matéria”.
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Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.285/2011.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Bruno Siqueira,  Presidente  –  Cássio  Soares,  relator  –  Rosângela  Reis  –  André

Quintão – Luiz Henrique – Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.303/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Juninho Araújo, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.408/2010, “dispõe sobre a implantação de

cursos  profissionalizantes  exclusivos  para  pessoas  portadoras  de  necessidades

especiais”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 28/4/2011, foi  o projeto foi  distribuído às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos

termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

O projeto  de  lei  em  comento  tem  o  escopo  de  autorizar  o  Poder  Executivo  a

implantar e oferecer cursos profissionalizantes exclusivamente às pessoas portadoras

de  necessidades  especiais,  por  meio  da  Subsecretaria  de  Trabalho,  Emprego  e

Renda  –  Subter  –,  os  quais  poderão  ser  realizados  nos  finais  de  semana,  nas

instalações das escolas públicas.

Não obstante a preocupação do autor com a profissionalização das pessoas com

necessidades especiais,  o projeto contém vício insanável  de inconstitucionalidade,

além  de  não  inovar  a  ordem  jurídica,  conforme  demonstraremos  ao  longo  desta

fundamentação.
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A Carta mineira, no art. 224, seguindo as diretrizes do art. 227 da Constituição da

República,  assegura  condições  de  prevenção  das  deficiências  física,  sensorial  e

mental  e  facilitação  do  acesso  de  pessoas  com  deficiência  a  bens  e  serviços

coletivos,  mediante  a  eliminação  de  preconceitos  e  a  remoção  de  obstáculos

arquitetônicos.  Os incisos II  e  IV  do  §  1º  do  art.  224  da Constituição do  Estado

atribuem ao poder público a “celebração de convênio com entidade profissionalizante

sem  fins  lucrativos,  com  vistas  à  formação  profissional  e  à  preparação  para  o

trabalho” e a criação de centros profissionalizantes para treinamento, habilitação e

reabilitação  profissional  do  portador  de  deficiência  e  do  acidentado  no  trabalho,

respectivamente.

No plano infraconstitucional,  trazemos à colação as Leis  nºs  8.193,  de  1982,  e

11.944,  de  1995.  A primeira  dispõe  sobre  o  apoio  e  a  assistência  às  pessoas

deficientes  e  dá  outras  providências;  a  segunda  estabelece  critérios  para  a

implantação dos centros profissionalizantes previstos no art. 224 da Constituição do

Estado.

No  que  tange  especificamente  à  Lei  nº  8.193,  é  oportuno  reproduzir  algumas

disposições relativas ao tema. O art.  1º,  V,  estabelece como um dos objetivos da

Política Estadual de Apoio e Assistência à Pessoa Deficiente “a orientação vocacional

e profissional, treinamento e acesso ao mercado de trabalho”. Os incisos V e VII do

art. 2º da mencionada lei determinam que essa política pública abranja também “a

criação,  organização  e  execução  de  cursos  profissionalizantes  especiais”  e  a

“reabilitação profissional”. O art. 3º, III, por sua vez, autoriza o Poder Executivo a criar,

estruturar e organizar “escolas e cursos especializados e de especialização em apoio

e assistência à pessoa deficiente”.

Quanto  à  Lei  nº  11.944,  esta  estabelece,  no  art.  2º,  que  os  centros

profissionalizantes  desenvolverão  programas  de  estágio  remunerado  para  os

portadores de deficiência, de inserção de seus formandos no mercado de trabalho e

de acompanhamento de seus egressos durante o período de adaptação profissional,

entre outras disposições voltadas para as pessoas com necessidades especiais.

Vê-se, portanto, que não faltam normas jurídicas de amparo aos deficientes, seja no

tocante à adaptação de edifícios,  seja em relação à inserção dessas pessoas na
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sociedade  e  no  mercado  de  trabalho,  mediante  a  participação  em  cursos

profissionalizantes. Sob essa ótica, o projeto não traz inovação ao mundo jurídico,

limitando-se a reproduzir, ainda que de forma sucinta, o que já está consagrado em

outros diplomas normativos.  Nesse ponto,  saliente-se que a concepção da lei  em

sentido  material,  conforme  clássico  entendimento  doutrinário,  exige  um  novo

regramento  do  assunto,  não  sendo  razoável  reproduzir  em  lei  o  que  consta  na

Constituição  ou  em  outras  normas  jurídicas.  Lei  que  não  altera  situação  jurídica

preexistente  não  pode  ser  considerada  como  lei  em  sentido  material,  pois  é

desprovida da característica da novidade.

Por outro lado, o Executivo não necessita de autorização legislativa específica ou

genérica para a realização de cursos profissionalizantes destinados às pessoas com

necessidades especiais ou para melhor integrá-las à sociedade, pois se trata de uma

atividade  que  lhe  é  peculiar.  O  Legislativo  apenas  dita  as  regras  básicas  que

nortearão as ações do Executivo nessa seara, o que é completamente diferente de

habilitar  previamente  o  Poder  administrador  a  tomar  determinadas  decisões  ou  a

realizar  alguns procedimentos.  Os casos de autorização legislativa como condição

para  legitimar  determinados  comportamentos  do  Executivo  estão  elencados  na

própria Constituição, não sendo objeto de lei ordinária, uma vez que a matéria diz

respeito a relações entre os Poderes do Estado.

Igualmente, lei de iniciativa parlamentar não pode estabelecer atribuições a órgãos

ou entidades do Executivo, sob pena de contrariar o secular princípio da separação

dos Poderes.  Cabe ao próprio Poder Executivo, no exercício de suas atribuições,

tomar  as  decisões  e  medidas  administrativas  que reputar  mais  relevantes  para  a

proteção  efetiva  dos  deficientes,  o  que  abarca  a  realização  de  cursos

profissionalizantes, observadas as disposições legais pertinentes.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.303/2011.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente e relator – André Quintão – Cássio Soares – Rosângela

Reis – Delvito Alves – Luiz Henrique.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.304/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Juninho Araújo, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.218/2010, dispõe sobre o serviço de bloqueio

de identificação de chamada oferecido pelas empresas de telefonia celular no Estado.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira  e  Orçamentária  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  188  do

Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

A proposição sob comento obriga as empresas operadoras de telefonia celular a

desativar,  definitivamente,  o  serviço  de  bloqueio  de  identificação  de  chamada.  O

desrespeito a esse comando sujeita o infrator às penalidades previstas no art. 57 da

Lei Federal nº 8.078, de 11/9/90, conhecida como Código de Defesa do Consumidor.

Ao  justificar  essa  iniciativa,  o  autor  do  projeto  alega  que  este  não  invade  a

competência legislativa federal, por tratar de matéria relacionada com a segurança

pública, e não propriamente com a telefonia celular, o que atesta a competência do

Estado para a disciplina do assunto. Ademais, ressalta que o objetivo principal da

proposição é o de combater a ocorrência de trotes, além de prevenir e dificultar as

ações criminosas.

Não obstante a louvável preocupação do autor com a segurança das pessoas, o

projeto  contém  vício  insanável  de  constitucionalidade,  uma vez  que  interfere  nas

relações jurídicas entre o poder concedente - União - e a empresa concessionária de

telefonia celular. No caso em tela, é necessário cotejar os arts. 21, XI, 22, IV, e o

“caput”  do  art.  175  da  Constituição  da  República.  O  primeiro  estabelece  a

competência da União para explorar, diretamente ou mediante delegação a terceiros,

os serviços de telecomunicações, na forma da lei, que disporá sobre a organização
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dos serviços e a criação de um órgão regulador. Este foi instituído sob a forma de

autarquia de regime especial,  a saber, a Agência Nacional de Telecomunicações -

Anatel.  O segundo preceptivo constitucional  determina a competência privativa da

União para legislar sobre telecomunicações, o que exclui a competência do Estado

membro para  editar  normas  sobre a matéria.  O “caput”  do art.  175 da Lei  Maior

contém  uma  diretriz  básica  sobre  a  prestação  de  serviço  público  pelo  Estado,

segundo o  qual  “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”.

Portanto,  se  o  serviço  de  telefonia  celular,  que  é  uma  espécie  do  gênero

telecomunicações, enquadra-se no âmbito de competência da União, isso significa

que  apenas  ela  pode  baixar  normas  sobre  o  assunto.  Esse  serviço  pode  ser

executado  diretamente  por  aquela  entidade  política,  por  meio  de  seus  próprios

órgãos, ou ser transferido a terceiros. No caso em tela, o governo federal optou por

transferir  a  prestação  do  serviço  de  telefonia  a  uma  empresa  concessionária.

Entretanto, a delegação do serviço ao particular contratante não implica transferência

de titularidade do serviço, que continua nas mãos do poder público, que é o último

responsável por sua adequada prestação aos usuários. Se a titularidade permanece

nas  mãos  da  União,  que  é  o  poder  concedente,  cabe  a  ela  -  e  apenas  a  ela  -

estabelecer as normas regulamentares sobre a execução da atividade, entre as quais

se encarta a exigência prevista no projeto sob comento.

Verifica-se, pois, que o Estado membro não faz parte da relação jurídica contratual

firmada entre a União e a empresa concessionária do serviço de telefonia celular,

razão  pela  qual  não  pode  interferir,  seja  por  meio  de  lei,  seja  mediante  ato

administrativo, nas concessões dessa natureza. Se o assunto refoge às atribuições

constitucionais  do  Estado  federado,  este  não  poderá  jamais  ditar  regras  sobre  a

execução  do  serviço,  sob  pena  de  afrontar  os  parâmetros  da  Constituição  da

República.

O Supremo Tribunal Federal - STF -, em diversas ocasiões, manifestou-se sobre a

matéria e afastou a possibilidade de o Estado fazer as vezes da União para disciplinar

matérias desse teor.  Para exemplificar,  no julgamento da ADI 2.337-3/SC, medida
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cautelar, relatada pelo Ministro Celso de Mello, o Pretório Excelso firmou o seguinte

posicionamento:

“EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade - concessão de serviços públicos -

invasão, pelo Estado membro, da esfera de competência da União e dos Municípios -

impossibilidade de interferência do Estado membro nas relações jurídico-contratuais

entre  o  poder  concedente  federal  ou  municipal  e  as  empresas  concessionárias  -

inviabilidade da alteração,  por  lei  estadual,  das condições previstas  na licitação e

formalmente estipuladas em contrato de concessão de serviços públicos, sob regime

federal e municipal - medida cautelar deferida” (Publicado no “Diário da Justiça” de

21/6/2002).

Em  outra  oportunidade,  no  julgamento  da  ADI  3.729/SP,  relatada  pelo  Ministro

Gilmar Mendes, o STF assim se manifestou:

“EMENTA:  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  contra  a  expressão  ‘energia

elétrica’, contida no ‘caput’ do art. 1º da Lei nº 11.260/2002, do Estado de São Paulo,

que proíbe o corte de energia elétrica, água e gás canalizado por falta de pagamento,

sem prévia comunicação ao usuário. 2. Este Supremo Tribunal Federal possui firme

entendimento no sentido da impossibilidade de interferência do Estado membro nas

relações  jurídico-contratuais  entre  o  poder  concedente  e  as  empresas

concessionárias,  especificamente  no  que  tange  a  alterações  das  condições

estipuladas  em  contrato  de  concessão  de  serviços  públicos,  sob  regime  federal,

mediante a edição de leis estaduais. Precedentes” (Publicado no “Diário da Justiça”

de 17/9/2007.).

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.304/2011.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente - André Quintão, relator - Cássio Soares - Rosângela

Reis - Luiz Henrique - Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.348/2011

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei n° 4.886/2010, al tera a Lei nº 11.404, de 25/1/94,

que contém normas de execução penal.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  29/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública para receber parecer.

Preliminarmente,  o projeto vem a esta Comissão para ser analisado quanto aos

seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Antes  de  analisarmos  o  conteúdo  do  projeto  de  lei  em  epígrafe,  é  importante

destacar que proposição similar  tramitou nesta Casa na legislatura anterior,  tendo

sido arquivada ao final da legislatura sem a análise desta Comissão.

O projeto em tela tem por objetivo alterar o § 3º do art. 39 da Lei nº 11.404, de

1994, determinando que 10% do total das vagas existentes na contratação de obras e

serviços pela administração pública direta ou indireta do Estado sejam reservados

para sentenciados.

Para  uma melhor  compreensão  do  alcance  da  alteração  proposta,  vejamos  as

modificações sofridas pelo citado dispositivo. Pela redação atual, dada pela Lei n°

18.725, de 13/1/2010, devem ser reservados até 10% do total das vagas existentes

para os condenados que cumprem pena e atendam aos requisitos impostos na lei. Já

a  redação anterior,  estabelecida  pela  Lei  n° 16.940 ,  de  16/8/2007,  determinava o

percentual de até 5% para a referida contratação.

Feitas estas ponderações iniciais, passamos à análise do projeto.

O trabalho é condição para a promoção da dignidade humana e deve ter finalidade

educativa e produtiva, conforme dispõe o art. 28 da Lei Federal n° 7.210, de 11/7/84 -

Lei  de  Execução  Penal.  O  vínculo  é  de  natureza  administrativa,  sendo  também

considerado  pela  lei  como  condição  de  dignidade  humana,  possibilitando  a

ressocialização do sentenciado e o desconto, na pena imposta, dos dias trabalhados.

Conforme dispõe o art. 28, § 2°, da citada norma, n ão está abrangido pela legislação

trabalhista (Consolidação das Leis do Trabalho - CLT), de competência da União.



748
____________________________________________________________________________

O incentivo à ampliação da oferta de vagas de trabalho aos sentenciados, portanto,

é  tema  afeto  ao  direito  penitenciário,  de  competência  legislativa  concorrente  da

União,  dos Estados e do Distrito Federal,  consoante dispõe o art.  24,  inciso I,  da

Constituição da República. No âmbito da legislação concorrente, a competência da

União se limitará ao estabelecimento de normas gerais, o que, consequentemente,

não exclui a competência suplementar dos Estados.

A União, no uso de sua competência, editou a Lei de Execução Penal; esta, no § 1°

do art. 36, prevê que “o limite máximo do número de presos será de 10% (dez por

cento) do total de empregados na obra”. Assim, o poder público, de acordo com as

peculiaridades de cada caso, determinará o número de vagas no limite máximo de

10%. Tendo em vista a existência de norma geral sobre a matéria, suas disposições

devem ser observadas pelos Estados; estes, sob pena de usurpação de competência

e consequente inconstitucionalidade, não poderiam estabelecer percentual diverso.

Ressalte-se que o art. 37 da referida norma determina que o trabalho externo deve

ser autorizado pela direção do estabelecimento, dependendo de aptidão, disciplina e

responsabilidade,  além do cumprimento  mínimo de 1/6  da  pena pelo  condenado.

Além disso, o art.  36 da Lei de Execução Penal prevê que o trabalho externo de

sentenciados  que  cumprem  pena  em  regime  fechado  somente  será  admissível

“desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina”.

Diante  do  exposto,  verifica-se  que  o  projeto  de  lei  em  exame,  ao  reservar  um

percentual fixo de vagas - 10% do total -, afronta o princípio da legalidade em seu

aspecto material. Isso porque dele está ausente a razoabilidade, por alguns chamada

de  proporcionalidade,  princípio  expresso  na  Constituição  do  Estado,  o  qual  deve

nortear  todos  os  atos  do  poder  público.  Estes,  inclusive  os  legislativos,  devem

estabelecer prescrições que encontrem amparo na realidade fática, além de obedecer

a critérios de coerência, bom senso, moderação, e que não conduzam a exageros,

sob pena de afronta à razoabilidade, pressuposto de legitimidade material e critério

de  verificação  da  constitucionalidade  de  atos  e  normas.  Tal  entendimento  vem

amparado por farta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“(...)  todos os  atos  emanados do poder  público  estão necessariamente sujeitos,

para efeito de sua validade material, à indeclinável observância de padrões mínimos
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de razoabilidade. As normas legais devem observar, no processo de sua formulação,

critérios de razoabilidade que guardem estrita consonância com os padrões fundados

no princípio da proporcionalidade, pois todos os atos emanados do Poder Público

devem ajustar-se à cláusula que consagra, em sua dimensão material, o princípio do

‘substantive  due process of  law’.  Lei  Distrital  que,  no  caso,  não observa padrões

mínimos de razoabilidade. A exigência de razoabilidade qualifica-se como parâmetro

da  aferição  da  constitucionalidade  material  dos  atos  estatais.  A  exigência  de

razoabilidade - que visa a inibir e a neutralizar eventuais abusos do Poder Público,

notadamente no desempenho de suas funções normativas - atua, enquanto categoria

fundamental  de  limitação  dos  excessos  emanados  do  Estado,  como  verdadeiro

parâmetro de aferição da constitucionalidade material dos atos estatais.” (ADI 2667-

MC/2002).

Além do apontado,  a alteração pretendida não leva em conta as mais variadas

espécies de serviços e obras públicas; tampouco a possibilidade de não haver, entre

os  sentenciados,  mão  de  obra  suficientemente  qualificada  para  a  realização  das

atividades.  Nesse  sentido,  o  art.  32  da  Lei  de  Execução  Penal  dispõe  que  “na

atribuição  do  trabalho  deverão  ser  levadas  em  conta  a  habilitação,  a  condição

pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas

pelo mercado”.

Por fim, a fixação desse percentual, a qual não está inviabilizada pela redação atual

do dispositivo, ao invés de ampliar as oportunidades, poderá gerar a fragilização de

mecanismos que proporcionam o acesso de sentenciados ao mercado de trabalho.

Desse  modo,  apesar  do  nobre  intuito  do  parlamentar,  há  óbices  de  natureza

constitucional e legal à tramitação do projeto nesta Casa Legislativa.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.348/2011.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente - Cássio Soares, relator - Luiz Henrique - Rosângela

Reis - André Quintão (voto contrário) - Delvito Alves.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.359/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, a proposição em epígrafe, resultante

do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  5.090/2010,  dispõe  sobre  as  faltas  ao

trabalho  dos  pais  e  dos  responsáveis  legais  por  estudantes,  em  decorrência  da

obrigatoriedade do comparecimento aos estabelecimentos de ensino.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  29/4/2011,  foi  a  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Educação,  Ciência,  Tecnologia  e

Informática, 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

Inicialmente, cabe esclarecer que proposições idênticas tramitaram nesta Casa na

legislatura  anterior,  a  saber,  os  Projetos  de  Lei  nºs  2.379/2008 e  5.090/2010.  No

primeiro caso,  esta Comissão analisou detalhadamente a matéria  no exercício  do

controle  preventivo  de  constitucionalidade e  concluiu  pela  inconstitucionalidade da

matéria. No segundo caso, a proposição foi arquivada ao término da legislatura sem

exame preliminar  por  parte  desta  Comissão.  Como não  houve alteração  jurídico-

constitucional ulterior que propiciasse uma nova interpretação do projeto, ratificamos

o ponto de vista expressado na ocasião:

“A proposição em tela visa a estabelecer que a faltas ao trabalho decorrentes da

obrigatoriedade do comparecimento aos estabelecimentos de ensino, por parte dos

pais e responsáveis legais, sejam abonadas para todos os fins e efeitos.

A intenção do ilustre autor é nobre, uma vez que a educação é dever do Estado e

da família, a ser promovida com a colaboração de toda a sociedade, visando ao pleno

desenvolvimento  da  pessoa,  seu  preparo  para  o  exercício  da  cidadania  e  sua

qualificação para o trabalho, nos termos do art. 205 da Constituição da República.

As responsabilidades educacionais do Estado e da família não devem jamais ser

entendidas como estanques, ou seja, não se pode separá-las de forma rígida. Há
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uma complementaridade entre as responsabilidades do Estado e da família no que

tange  à  educação  das  crianças  e  dos  adolescentes,  razão  pela  qual  são  muito

importantes os encontros entre pais e mestres, para que troquem informações sobre

o  desenvolvimento  dos  alunos.  Para  o  sucesso de seu trabalho,  as  escolas  não

educam apenas as crianças, mas igualmente os pais, que apresentam dúvidas sobre

a  forma mais  adequada  de proceder  em diversas  situações,  como a  maneira  de

auxiliar  as  crianças  nas  tarefas  escolares  a  serem  realizadas  em  casa.  Daí,  a

importância de se assegurar aos pais a oportunidade de participar de reuniões nas

escolas.

Ademais, a presença dos pais em reuniões nas escolas é uma exigência para que

se possa efetivar o princípio da gestão democrática da escola, previsto no art. 206,

VI, da Constituição da República.

O autor da proposição em exame certamente levou em consideração os aspectos

mencionados, o que se pode inferir de sua justificação. Não obstante, ao dispor sobre

falta ao trabalho, o projeto de lei invadiu seara legislativa que se encontra entre as

competências privativas da União, que é o Direito do Trabalho. Afinal, abonar a falta

do trabalhador ao seu emprego interfere diretamente na relação entre empregado e

empregador, matéria que somente a União pode disciplinar, nos termos do art. 22, I,

da Constituição da República. Sendo assim, o Estado federado não pode disciplinar a

matéria, sob pena de ofensa à Carta Magna”.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.359/2011.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente - André Quintão, relator - Cássio Soares - Delvito Alves -

Luiz Henrique - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.378/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Mosconi, o projeto de lei em epígrafe, resultante do
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desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  no  4.396/2010,  tem  por  objetivo  alterar  a

destinação do imóvel de que trata a Lei nº 15.904, de 2005, que autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Paraisópolis o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/4/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a esta Comissão, à qual compete examiná-la preliminarmente quanto

aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

A Lei nº 15.904, de 15/12/2005, autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Paraisópolis um imóvel com área de 216,25m², situado nesse Município, destinado,

de acordo com o parágrafo único de seu art. 1º, à construção de um velório público

municipal.

Pretende o Projeto de Lei nº 1.378/2011 alterar a redação do parágrafo único de

seu  art.  1º  para  que  o  imóvel  doado  passe  a  destinar-se  à  construção  de  uma

farmácia no âmbito do programa “Farmácia de Minas”.

Durante a análise do projeto de lei em tela na legislatura anterior, esta Comissão

solicitou  à  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  –  Seplag  –  que  se

manifestasse sobre a alteração pretendida. Por meio da Nota Técnica nº 495/2010, a

Seplag manifestou-se favoravelmente à nova destinação do imóvel, uma vez que foi

mantido o benefício à comunidade local.

Saliente-se  que  a  proteção  do  interesse  coletivo  é  princípio  de  observância

obrigatória pela administração do Estado, pois, no trato da coisa pública, prepondera

o que é conveniente para a coletividade; por isso, nas proposições em que esta Casa

autoriza  a  alienação  de  bens  estaduais,  conforme  determinam  o  art.  18  da

Constituição do Estado e o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, há sempre a

existência de salvaguarda, encontrada nas cláusulas de destinação e reversão.

Com relação à cláusula de reversão, constatamos que o art. 2º da Lei nº 15.904, de

2005, estabelece que o imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de

cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe for dada a

destinação prevista. Com a alteração proposta, julgamos necessário estabelecer novo
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prazo para o cumprimento da obrigação estabelecida por esta norma para a reversão

do  imóvel.  Em  consequência  do  termo  agora  estabelecido,  deve  ser  revogado  o

citado art. 2º da Lei nº 15.904, de 2005.

Como não há óbice à alteração pretendida, apresentamos o Substitutivo nº 1, ao

final  deste  parecer,  com  a  finalidade  de  acrescentar  cláusula  de  reversão  ao

patrimônio do Estado, se no prazo de cinco anos contados da data de publicação da

nova lei não lhe for dada a nova destinação, revogar o art. 2º da Lei nº 16.791, que

contém a cláusula de reversão relacionada à finalidade anterior, e adequar o texto da

proposição à técnica legislativa

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.378/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a destinação do imóvel de que trata a Lei n° 15.904, de 15 de dezembro de

2005, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Paraisópolis o imóvel

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O imóvel de que trata a Lei n° 15.904, de  15 de dezembro de 2005, passa

a destinar-se à construção de uma farmácia no âmbito do programa “Farmácia de

Minas”.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere este artigo reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da publicação desta lei, não lhe tiver

sido dada a destinação prevista no “caput”.

Art. 2° – Fica revogado o art. 2° da Lei n° 15.904,  de 2005.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente – André Quintão, relator – Delvito Alves - Luiz Henrique -

Cássio Soares – Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.383/2011

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Carlos Mosconi, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.222/2009,  declara  patrimônio  cultural  do

Estado o processo artesanal de fabricação do pastel de farinha de milho produzido no

Município de Pouso Alegre.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 29/4/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

O projeto  vem 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.

Fundamentação

A proposição em análise declara patrimônio cultural do Estado o processo artesanal

de fabricação do pastel de farinha de milho produzido no Município de Pouso Alegre.

Segundo o autor do projeto, “existe uma controvérsia se a origem do pastel pode ser

atribuída a Silvianópolis ou a Pouso Alegre, já que o quitute pode ser encontrado em

ambas as cidades”. Entretanto, de acordo com o parlamentar, “foi em Pouso Alegre

que o salgado alcançou impressionante popularidade. Além de ser  encontrado no

mercado municipal, dezenas de vendedores ambulantes fritam e oferecem o salgado

nas principais esquinas da cidade. Em alguns supermercados, o pastel de farinha de

milho pode ser encontrado em embalagens hermeticamente vedadas e congeladas,

produzido por  uma fábrica local.  Não se tem notícia  de nada parecido  com essa

receita nem com essa difusão culinária em qualquer outro lugar do Brasil”.

A Constituição da República declara que constituem patrimônio cultural brasileiro os

bens  de  natureza  material  e  imaterial,  tomados  individualmente  ou  em  conjunto,

portadores  de  referência  à  identidade,  à  ação,  à  memória  dos  diferentes  grupos

formadores da sociedade brasileira, passando, em seguida, a fazer uma enumeração

exemplificativa de alguns bens inseridos nesse conceito. É o que dispõe o seu art.

216.

A Carta Maior estabelece, ainda, no § 1o do citado artigo, que o poder público, com

a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro,

por  meio  de  inventários,  registros,  vigilância,  tombamento  e  desapropriação e  de
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outras formas de acautelamento e preservação.

Passamos a citar Marcos Paulo de Souza Miranda:

“A primeira observação que se nos impõe acerca de tal conceituação diz respeito ao

reconhecimento pela Constituição de que os bens culturais não se resumem àqueles

materializados  em  objetos  físicos  (tais  como prédios  históricos,  esculturas,  livros

raros,  etc.),  abrangendo  também  o  chamado  patrimônio  cultural  intangível  ou

imaterial, constituído por elementos tais como as tradições, o folclore, os saberes, as

línguas,  as  festas  e  manifestações  populares,  etc.,  que  passaram  a  receber

expressamente a tutela de nosso ordenamento.

Um  outro  grande  avanço  que  se  verifica  é  o  do  abandono  dos  conceitos  de

‘excepcionalidade’ e ‘monumentalidade’ como pressupostos para o reconhecimento

de  determinado  bem  como  sendo  integrante  do  patrimônio  cultural  nacional.  De

acordo com a nova ordem constitucional, não se pretende somente a proteção de

monumentos  e  de  coisas  de  aparência  grandiosa.  Busca-se  a  proteção  da

diversidade cultural brasileira em todos os seus mais variados aspectos, inclusive dos

valores  populares,  indígenas  e  afro-brasileiros”  (“Tutela  do  Patrimônio  Cultural

Brasileiro”. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 51.).

No  que  diz  respeito  à  competência  do  Estado  para  tratar  dessa  matéria,  a

Constituição da República, em seu art. 23, inciso III, estabelece que é competência

comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a proteção dos

documentos,  obras  e  outros  bens  de  valor  histórico,  artístico  e  cultural,  dos

monumentos, das paisagens naturais notáveis e dos sítios arqueológicos.

O art. 24, inciso VII, por sua vez, confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal

competência  concorrente  para  legislar  sobre  proteção  ao  patrimônio  histórico,

cultural, artístico, turístico e paisagístico.

O Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – Iepha-MG

– tem por finalidade pesquisar, proteger e promover o patrimônio cultural do Estado. A

Lei Delegada nº 81, de 29/1/2003, no parágrafo único do art. 2º, determina que as

competências que detalham a finalidade do Instituto serão estabelecidas em decreto.

O referido dispositivo legal foi regulamentado pelo Decreto nº 44.780, de 16/4/2008,

que  contém  o  Estatuto  do  Iepha-MG.  Com  fundamento  no  art.  2º  da  referida  lei
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delegada,  ele dispõe,  no art.  2º,  que ao Instituto compete promover  a adoção de

medidas administrativas para a conservação e proteção do patrimônio cultural, por

meio de tombamento e de outras formas de acautelamento. Entre tais medidas, o art.

3º do decreto destaca o inventário, com a identificação dos bens culturais. Determina,

ainda, que, para a execução da identificação dos bens culturais, devem ser utilizados

critérios  técnicos  de  natureza  histórica,  artística,  sociológica,  antropológica  e

ecológica que possibilitem ao Iepha-MG fornecer suporte a ações administrativas e

legais de competência do poder público. O artigo destaca também o registro de bens

culturais de natureza imaterial ou intangível, realizado de acordo com o Decreto nº

42.505, de 15/4/2002.

As formas de registro de bens culturais  de  natureza imaterial  ou intangível  que

constituem patrimônio  cultural  de  Minas  Gerais  estão  disciplinadas  no Decreto  nº

42.505, de 2002. Nos termos do art. 1º, § 1º, o registro de um bem imaterial se dá

com a sua inscrição em um dos  quatro  Livros  de Registro,  a  saber:  o Livro  dos

Saberes, onde são inscritos os conhecimentos e os modos de fazer enraizados no

cotidiano das comunidades; o Livro das Celebrações, onde são inscritos os rituais e

as  festas  que  marcam  a  vivência  coletiva  do  trabalho,  da  religiosidade,  do

entretenimento e de outras práticas sociais; o Livro das Formas de Expressão, onde

são inscritas as manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; e o

Livro dos Lugares, onde são inscritos mercados, feiras, santuários, praças e demais

espaços nos quais se concentram e se reproduzem práticas culturais coletivas.

A Lei Delegada nº 170, de 25/1/2007, dispõe, no art. 2º, que compete ao Conselho

Estadual  do  Patrimônio  Cultural  -  Conep  -  decidir  sobre  o  registro  de  bens,

determinando a sua inscrição no respectivo livro. O Conep é um órgão colegiado de

natureza  deliberativa,  subordinado  à  Secretaria  de  Estado  de  Cultura,  ao  qual

compete deliberar sobre diretrizes, políticas e outras medidas relativas à defesa e

preservação do patrimônio cultural do Estado. Por força do Decreto nº 44.780, de

2008,  o Iepha-MG presta ao Conep apoio técnico,  científico e operacional  para a

formulação  e  execução  da  política  de  preservação,  promoção  e  proteção  do

patrimônio  cultural.  O  Conep  é  composto  por  membros  natos  e  por  membros

designados.  São  os  primeiros  o  Secretário  de  Estado  de  Cultura,  que  é  seu
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Presidente, e o Presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de

Minas  Gerais  –  Iepha-MG –,  que  é  seu Secretário  Executivo.  Entre  os  membros

designados, devemos registrar que há um representante da Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerais.

Conforme  se  depreende  da  supracitada  legislação  que  disciplina  a  matéria,  a

identificação, o inventário e o registro de bem imaterial no livro respectivo revelam-se

atividades de natureza jurídica administrativa, de competência de órgãos específicos

do  Poder  Executivo.  A  legislação,  como  decorre  de  suas  características  de

generalidade e abstração, previu as hipóteses genéricas em que o exercício do ato

administrativo  caberá  ao  Poder  Executivo.  Assim,  não  resta  dúvida  de  que  a

administração  pública  praticará,  mediante  ato  administrativo,  a  identificação,  o

levantamento  e  o  registro  dos  bens  que  julgar  inseridos  nos  critérios  de  valor

genericamente previstos na norma e especificados em estudos técnicos. Será por

meio de tais estudos que ficarão determinadas as hipóteses em que os bens poderão

ser considerados de valor cultural.

Nos ensinamentos de Sônia Rabello de Castro, os estudos técnicos servem para

verificar o motivo do ato administrativo. Por isso, “não é, portanto, de admitir-se que o

ato administrativo deixe de mencionar a base teórica coerente na qual se pautou para

determinar o valor cultural de determinado bem” (“O Estado na Preservação de Bens

Culturais”, Rio de Janeiro: Renovar, 1991.).

Levantamos, então, o seguinte questionamento: é possível a determinação do valor

cultural de um bem cultural por meio de ato legislativo? Poderia o Poder Legislativo,

por meio de lei, determinar a identificação, o inventário, o registro de bem imaterial no

livro respectivo ou mesmo o tombamento de um bem imóvel?

Por  força  do  art.  24,  inciso  VII,  da  Constituição  da  República,  o  Estado  tem

competência para legislar sobre o assunto. No entanto, a competência para legislar

consiste  em editar  normas  gerais,  abstratas,  impessoais,  de  cunho obrigatório.  O

aspecto da abstração caracteriza-se pelo fato de a lei dispor sobre situações em tese.

Assim, o Poder Legislativo pode editar lei tratando de normas gerais e abstratas para

a proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico e paisagístico.

A hipótese do projeto em estudo é diferente: trata-se de ato legislativo dirigido a um
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bem certo e determinado, ou seja, uma lei de efeito concreto. A questão da edição de

uma lei de efeito concreto relaciona-se diretamente com o princípio da separação dos

Poderes.  Sabemos  que  as  leis  devem  ser  abstratas,  genéricas,  impessoais  e

coercitivas.  Os  atos  de  realização  do  direito,  ditos  atos  concretos,  são  de

competência do Poder Executivo. Ao se admitir  a não abstração da norma jurídica

emanada do Poder Legislativo, estar-se-ia admitindo o exercício da função executiva

pelo Poder Legislativo, já que este poderia não só prever o direito em tese, como

também estabelecer e concretizar a sua aplicação, caso a caso. Por esse motivo, a

identificação, o inventário e o registro de bem imaterial no livro respectivo ou mesmo

o tombamento de um bem imóvel são atos de competência do Poder Executivo.

O Supremo Tribunal Federal - STF -, no julgamento da ADI no 1.706-4, publicado no

“Diário da Justiça” de 12/9/2008, posicionou-se no sentido de que o tombamento é

constituído mediante ato do Poder Executivo, que, observada a legislação pertinente,

estabelece o alcance da limitação ao direito  de propriedade. Dessa forma, ato do

Poder Legislativo que efetive tombamento e, de igual  modo,  aquele que pretenda

alterar as condições de tombamento regularmente instituído pelo Poder Executivo são

inconstitucionais, dada a sua incompatibilidade com o princípio da harmonia entre os

Poderes.

Vale lembrar também que o STF iniciou, sob a égide da Constituição de 1967, o

julgamento  da  Representação  no  1.312,  na  qual  era  questionada  a

constitucionalidade de lei gaúcha que instituía o tombamento da casa historicamente

conhecida como Solar dos Frosser.  O julgamento da citada representação não foi

concluído, uma vez que sobreveio a promulgação da vigente Constituição. Contudo,

entenderam o Ministro Célio Borja, relator da matéria, bem como o Ministro Francisco

Resek,  que  apenas  o  Executivo  poderia  instituir  tombamento,  razão  pela  qual

julgaram procedente o pedido.

Concluímos,  então,  que o projeto em estudo,  ao declarar  patrimônio cultural  do

Estado o processo artesanal  de fabricação de salgado produzido no Município de

Pouso Alegre, inverte as fases do processo, disciplinando, por meio de lei, matéria

objeto de ato administrativo, de ato concreto. Trata-se de matéria de competência

deliberativa do Iepha-MG e do Conep, órgãos do Poder Executivo. Há afronta, então,
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ao princípio da separação, independência e harmonia entre os Poderes.

Informamos, entretanto, que, na forma dos arts. 2º e 3º do já mencionado Decreto

nº  42.505,  de  2002,  a  instauração do  processo  de  registro  de  bens  culturais  de

natureza imaterial cabe a qualquer cidadão, sociedade ou associação civil, bem como

a qualquer dos órgãos e entidades públicas da área cultural. Os requerimentos com

as propostas de registro devem ser dirigidos ao Presidente do Iepha-MG e devem ser

instruídos com a documentação pertinente.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  ilegalidade  e

inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 1.383/2011.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente e relator - Cássio Soares - Delvito Alves - Rosângela

Reis - Luiz Henrique - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.563/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Ivair Nogueira, dispõe sobre a

obrigatoriedade  de  academias  de  ginástica,  clubes  esportivos  e  estabelecimentos

similares exibirem placa advertindo sobre as consequências do uso de anabolizantes.

Publicado no “Diário  do Legislativo”  de 7/5/2011,  foi  o  projeto distribuído a esta

Comissão  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  em  tela  pretende  obrigar  as  academias  de  ginástica,  musculação  e

halterofilismo,  clubes  esportivos  e  estabelecimentos  similares  a  exibir,  em  suas

dependências, placas de advertência sobre o uso inadequado de anabolizantes.

Em que pese ao nobre objetivo do parlamentar, cumpre ressaltar que já existe, no

universo normativo, a Lei nº 16.163, de 2006, que dispõe sobre a matéria, cujo art. 1º

transcrevemos a seguir:



760
____________________________________________________________________________

“Art.  1º  –  Ficam  as  academias  de  ginástica,  os  centros  esportivos  e  os

estabelecimentos similares em funcionamento no Estado obrigados a exibir, em suas

dependências,  cartaz  com  advertência  sobre  as  consequências  do  uso  de

anabolizantes, com os seguintes dizeres: ‘O uso de anabolizantes prejudica o sistema

cardiovascular,  causa lesões nos rins e no fígado, degrada a atividade cerebral  e

aumenta o risco de câncer’.”.

Não é demais lembrar que a Lei Federal nº 9.965, de 2000, que restringe a venda

de  esteroides  ou  peptídeos  anabolizantes,  estabelece,  em  seu  art.  1º,  que  a

dispensação ou a venda de medicamentos do mencionado grupo terapêutico para

uso humano estão restritas à apresentação e retenção, pela farmácia ou drogaria, da

cópia carbonada da receita emitida por médico ou dentista devidamente registrado no

respectivo conselho profissional.

Dessa maneira, há que ser destacada a antijuridicidade da proposição, tendo em

vista  que  ela  busca  disciplinar  matéria  já  tratada  pela  legislação  estadual,  não

introduzindo nenhuma inovação no mundo jurídico.

A doutrina do direito aponta como características essenciais da lei,  do ponto de

vista material, a generalidade, a abstração, a obrigatoriedade e o caráter inovador no

que  diz  respeito  ao  ordenamento  jurídico  no  qual  se  insere.  Como o  projeto  em

análise não apresenta esse cunho inovador, fica evidenciada a sua inocuidade. Desse

fato decorre a sua antijuridicidade, uma vez que é contrário ao direito legislar sobre

tema já tratado em lei.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.563/2011.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente – Luiz Henrique, relator – Delvito Alves – Cássio Soares

– André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.088/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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Por intermédio da Mensagem nº 67/2011, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei  em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a doar à

Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras – o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 23/6/2011 e encaminhada

às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a este órgão colegiado para ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e

188 do Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  2.088/2011  tem  como  finalidade  conferir  a  necessária

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar à Petróleo Brasileiro

S.A.  –  Petrobras  –  o  terreno  e  as  benfeitorias  nele  existentes,  com  área  de

1.086.535,44m², com medidas, confrontações e descrição topográfica identificadas no

anexo, localizado no Município de Uberaba, formado por parte da gleba registrada

sob o nº 44.969, à ficha 1 do Livro 2 do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca

de Uberaba.

A alienação de patrimônio público deve observar o art. 18 da Constituição mineira,

que exige autorização legislativa para a efetivação das transferências de domínio. No

âmbito infraconstitucional, a Lei Federal no 8.666, de 1993, que regulamenta o art.

37,  inciso  XXI,  da  Constituição  da  República  e  institui  normas  para  licitações  e

contratos  da  administração  pública,  impõe,  em  seu  art.  17,  a  necessidade  de

existência de interesse público devidamente justificado.

A esse respeito, o autor da proposição esclarece, em sua mensagem, que o imóvel

será destinado à instalação de planta industrial  para produção de amônia,  com o

objetivo  de  diminuir  a  dependência  externa  dessa  matéria-prima  básica  para  a

fabricação de fertilizantes, suprindo a grande demanda das indústrias instaladas na

região e atraindo novos empreendimentos.

Na defesa do interesse coletivo, o art. 2o da proposição determina que a donatária

deverá  instalar  a  planta  industrial  mencionada  até  31/12/2014,  sob  pena  de

revogação da doação.

É importante lembrar que o art.  17, I,  da Lei  Federal  no 8.666 prevê,  a par da
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autorização legislativa, a exigência de licitação na modalidade de concorrência para a

alienação dos bens da administração pública, excetuando, na alínea “b”, a doação

para órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo.

A Petrobras é sociedade de economia mista,  pessoa jurídica de direito  privado,

constituída  por  capital  misto,  com  participação  majoritária  da  União.  Sociedade

anônima de capital aberto,  integra a administração indireta da União,  funcionando

como instrumento de descentralização de seus serviços, o que torna dispensável a

licitação.

Ademais,  é de se ressaltar  que, embora no registro imobiliário a proprietária do

imóvel  seja  a  Companhia  de  Desenvolvimento  Econômico  de  Minas  Gerais  –

Codemig  –,  sua  legítima possuidora  era  a  empresa  Du  Pont  do  Brasil  S.A.,  que

cumpriu as obrigações assumidas por força da Promessa de Compra e Venda a que

se refere o contrato CDI-MG no 14/84, de 15/6/84, tornando-se apta a receber o título

de domínio do imóvel, o que não ocorreu em razão de pendências não atendidas pela

Codemig no que dizia respeito à efetivação do registro cartorário da gleba total.

A par disso, em 3/2/2011, o Governador do Estado, no uso de atribuição que lhe

confere o inciso VII do art. 90 da Constituição mineira, e na conformidade do Decreto-

Lei Federal no 3.365, de 21/6/41, expediu decreto declarando de utilidade pública,

para fins de desapropriação de pleno domínio, mediante acordo ou judicialmente, o

imóvel objeto do projeto de lei em análise, visando à instalação de planta industrial

para a produção de amônia no Município de Uberaba.

Em decorrência disso, em 10/3/2011, foi lavrada, no livro 72, fls. 88, do Tabelionato

de  Notas  do  1o  Ofício  da  Comarca  de  Vespasiano,  escritura  pública  de

desapropriação amigável que firmaram entre si a Du Pont do Brasil S.A. e o Estado

de Minas Gerais, com a interveniência da Codemig, que transferiu, naquele ato, à Du

Pont todos os direitos oriundos da citada promessa de compra e venda, concordando

expressamente que o registro da propriedade do imóvel passasse diretamente para o

Estado.

Até o momento, a serventia de imóveis da Comarca de Uberaba não procedeu ao

novo registro do imóvel, o que não impede a autorização pretendida, visto que não

resta dúvida de que o bem se incorporou ao patrimônio do Estado.
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A respeito desse tema, é válido lembrar que a desapropriação, em qualquer de suas

modalidades, é modo de aquisição originária da propriedade, fazendo desaparecer a

relevância  jurídica  dos  antecedentes  históricos  do  imóvel  assim  adquirido.  Dessa

forma, o bem se incorpora ao patrimônio público com abstração de qualquer título

antecedente.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.088/2011.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Cássio Soares, relator – Rosângela Reis – Bruno

Siqueira – André Quintão – Bonifácio Mourão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.201/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.201/2011, de autoria do Deputado Deiró Marra, que declara de

utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Preventiva de Patrocínio -

CCSPP -, com sede nesse Município, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.201/2011

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Preventiva de

Patrocínio - CCSPP -, com sede no Município de Patrocínio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Preventiva de Patrocínio - CCSPP -, com sede no Município de Patrocínio.

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

Sala das Comissões, 22 de junho de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Ana Maria Resende.
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COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 6/7/2011, as seguintes comunicações:

Do  Deputado  Sebastião  Costa  notificando  o  falecimento  do  Sr.  Braz  Grilo,  ex-

Prefeito Municipal de Espera Feliz, ocorrido em 3/7/2011, nesse Município. (- Ciente.

Oficie-se.)

Do Deputado Gilberto Abramo notificando o falecimento da Sra.  Mirian Linhares

Costa, ocorrido em 6/7/2011, em Medina. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 9 DE JULHO DE 2011

ATAS

ATA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 7/7/2011

Presidência dos Deputados José Henrique, João Leite e Sargento Rodrigues

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

(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  2.179  a

2.187/2011 - Requerimentos nºs 1.179 a 1.193/2011 - Requerimentos dos Deputados

Anselmo José Domingos, Tadeu Martins Leite e outros, Fabiano Tolentino e outros,

Fred  Costa  e  André  Quintão  -  Comunicações:  Comunicações  das  Comissões  da

Pessoa com Deficiência, do Trabalho, de Meio Ambiente, de Fiscalização Financeira,

de Política Agropecuária, de Cultura e de Segurança Pública - Oradores Inscritos:

Discursos do Deputado Romel Anízio, da Deputada Rosângela Reis e dos Deputados

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

Fase:  Abertura  de  Inscrições  -  Comunicação  da  Presidência  -  Leitura  de

Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados André

Quintão, Fred Costa, Anselmo José Domingos, Fabiano Tolentino e outros e Tadeu

Martins Leite e outros; deferimento -  Questão de ordem - Inexistência de número

regimental  para  a  continuação  dos  trabalhos  -  Palavras  do  Sr.  Presidente  -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr.

-  Almir  Paraca  -  Ana Maria  Resende  -  André  Quintão  -  Antônio  Carlos  Arantes  -

Antônio Júlio - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bruno Siqueira -

Carlin Moura - Carlos Henrique - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro

Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano

Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo

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

Leite - Leonardo Moreira - Marques Abreu - Neider Moreira - Paulo Lamac - Rogério
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Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso  -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -

Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - 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 Romel Anízio, 2º- Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

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

Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.179/2011

Cria  credenciais  que  asseguram  às  pessoas  portadoras  de  deficiência

comprovadamente  carentes  a  gratuidade  no  transporte  público  intermunicipal  de

passageiros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica assegurada às pessoas com deficiênci a físicas, mentais e sensoriais,

comprovadamente carentes, e ao acompanhante do deficiente incapaz de se deslocar

sem  assistência  de  terceiro,  a  gratuidade  nas  linhas  do  sistema  de  transporte

intermunicipal  de  passageiros,  seja  por  ônibus,  trem ou outro  meio  de  transporte

coletivo concedido pelo Estado de Minas Gerais, até o limite de duas passagens por

coletivo.

Art. 2° - Para efeito exclusivamente da concessão d o beneficio de que trata o art. 1º
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desta  lei,  considera-se  pessoa com deficiência  aquela  assim  definida  pela  Lei  nº

13.465, de 2000, que estabelece o conceito de pessoa portadora de deficiência para

fins de concessão de benefícios pelo Estado.

Art.  3° -  A condição de deficiente,  bem como a  nece ssidade de assistência  de

terceiros,  deverão  ser  atestadas  pelas  respectivas  entidades  representativas  ou

assistenciais e homologadas pela Secretaria da Saúde.

Art. 4° - Considerar-se-ão economicamente carentes,  para os efeitos desta lei, as

pessoas com deficiência que comprovem renda familiar “per capita” mensal igual ou

inferior a dois salários mínimos nacionalmente fixados.

Art.  5° -  O órgão competente do Poder Executivo ou a entidade de classe que

represente  os  concessionários  ou  permissionários  do transporte  intermunicipal  de

passageiros  serão  responsáveis  pela  confecção  gratuita  das  credenciais  de

identificação dos beneficiários desta lei, devendo emiti-las no prazo máximo de trinta

dias após a solicitação.

§ 1º - O órgão competente do Poder Executivo manterá controle sobre o número de

credenciais emitidas e sobre a frequência de sua utilização,  relativamente a cada

empresa concessionária ou permissionária de transporte coletivo intermunicipal.

§ 2° - Na hipótese de frequência da utilização das credenciais em relação a uma

determinada empresa, apurada na forma do parágrafo anterior, que indique risco ao

equilíbrio econômico da concessão ou permissão, o Poder Executivo poderá propor

medidas visando à sua preservação.

Art.  6° -  A  empresa  transportadora  que,  sem  justo  m otivo,  recusar  transporte

gratuito  ao  beneficiário  desta  lei,  cometerá  infração  punível  nos  termos  do

Regulamento do Serviço de Transporte Coletivo Intermunicipal.

Art. 7° - Esta lei será regulamentada no prazo de 9 0 (noventa) dias, a contar da

data de sua publicação.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2011.

Doutor Wilson Batista

Justificação:  A Constituição  da  República,  em  seu  art.  23,  II,  determina  que  é

competência comum da União,  dos Estados, do Distrito  Federal  e dos Municípios
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“cuidar  da  saúde e  assistência pública,  da  proteção e garantia  das  pessoas  com

deficiência.”

O art. 24 de nossa Carta Magna dispõe que compete a União, aos Estados e ao

Distrito  Federal  legislar  concorrentemente sobre “proteção e  integração social  das

pessoas com deficiência”.

Já a Constituição do Estado de Minas Gerais,  no  art.  10,  inciso XV,  alínea “o”,

determina que “compete ao Estado o apoio e assistência ao portador de deficiência e

sua integração social”.

Por  sua  vez,  a  Lei  nº  13.465,  de  12/1/2000,  estabelece  o  conceito  de  pessoa

portadora de deficiência para fins de concessão de benefícios pelo Estado; e a Lei nº

13.799,  de  2000,  que  dispõe  sobre  a  política  estadual  dos  direitos  das  pessoas

portadoras  de  deficiência  e  cria  o  Conselho  Estadual  de  Defesa  dos  Direitos  da

Pessoa Portadora de Deficiência, em seu art. 2º determina que a política estadual dos

direitos da pessoa portadora de deficiência tem por objetivos “o amparo à pessoa

portadora de deficiência e a garantia de seus direitos básicos” e a promoção de sua

habilitação e  reabilitação,  aí  incluídas a habilitação profissional  e  a  integração ao

mercado de trabalho.

Desta forma, o objetivo da presente proposição é, justamente, garantir às pessoas

com deficiência  o  exercício  dos  direitos  a  elas  assegurados  pela  Constituição da

República,  da  Constituição  do  Estado  e  da  legislação  infraconstitucional,  já

mencionados. O que se busca é assegurar o transporte gratuito intermunicipal para

as  pessoas  portadoras  de  deficiência  comprovadamente  carentes,  criando-se  um

verdadeiro  mecanismo  para  que  possam  exercer,  sem  dificuldade,  o  direito

constitucional  de  ir  e  vir,  possibilitando,  desta  forma,  a  aplicação  do princípio  da

máxima efetividade da lei.

Ao assegurar a gratuidade às pessoas portadoras de deficiência comprovadamente

carentes  no  transporte  coletivo  intermunicipal,  o  Estado  exerce  sua  função

constitucional  de  garantir  a  igualdade  de  direitos  a  todos  os  cidadãos,  inclusive

àqueles que, por serem portadores de alguma deficiência, não tenham as mesmas

condições de locomoção asseguradas aos cidadãos não portadores de deficiência.

A transformação desta proposição em lei garantirá, assim, que o Poder Executivo
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não limite, através da cobrança de tarifa pela empresas detentoras de concessões

públicas  para  o  transporte  público  intermunicipal  de  passageiros,  os  direitos

consagrados  às  pessoas  portadoras  de  deficiência  pela  Constituição Federal,  até

porque o intuito da norma constitucional é assegurar o pleno exercício dos direitos

individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiência, assim como sua efetiva

integração social.

Importante destacar, ainda, que leis semelhantes já vigoram em outros estados da

Federação, como é o caso do Rio Grande do Sul, onde as pessoas portadoras de

deficiência,  comprovadamente  carentes,  têm garantida  a  gratuidade  no  transporte

intermunicipal de passageiros, cuja validade e constitucionalidade foram asseguradas

pelo Poder Judiciário, quando contestadas judicialmente.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 127/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.180/2011

Declara de utilidade pública a Associação Maçônica Internacional – AMI -, 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 Maçônica Internacional -

AMI -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2011.

Fabiano Tolentino

Justificação: A Associação Maçônica Internacional - AMI -, com sede no Município

de Belo Horizonte, é uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem entre suas finalidades

precípuas  defender,  preservar  e  conservar  o  meio  ambiente;  promover  o

desenvolvimento sustentável; promover o desenvolvimento econômico e combater a

pobreza;  estudar  e  desenvolver  alternativas,  produzir  e  divulgar  informações,

conhecimentos técnicos e científicos; promover o voluntariado e resgatar socialmente

os econômica e ou intelectualmente menos favorecidos.

Ademais,  está  em  pleno  funcionamento  há  mais  de  um  ano  e  sua  diretoria  é
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composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração

de utilidade pública estadual.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  dessa

proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.181/2011

Dispõe  sobre  a  aplicação  do princípio  da  legalidade nos  casos  ambientais  que

menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Serão disciplinados em lei:

I – a tipificação das infrações às normas estaduais de proteção do meio ambiente;

II – o processo administrativo de apuração das infrações às normas estaduais de

proteção do meio ambiente;

III  –  os  valores  cobrados  para  fins  de  ressarcimento  de  custos  de  análise  de

processos de licenciamento e autorização ambientais e de outorga do direito de uso

das águas.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor no prazo de setecentos e vinte dias contados da

data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2011.

Sávio Souza Cruz

Justificação: Este projeto de lei é submetido à consideração desta Casa por uma

razão simples, porém de fundamental importância para todos: a segurança jurídica

que deve mediar a relação entre o Estado e o administrado. Nos debates travados

nesta  Casa,  sobretudo  no âmbito  de  suas  comissões  permanentes,  constatam-se

perplexidade e indignação muito grandes com a quantidade e o calibre de normas de

conduta  ambientais  disciplinadas  em  ato  infralegais,  quando,  por  sua  natureza  e

implicações, indicam a necessidade de regulação por lei, que é o instrumento mais

apropriado para construir o diálogo normativo entre o poder público e a sociedade, de
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modo a garantir a pluralidade de ideias e os princípios que norteiam o Estado de

Direito.

Esperamos que este projeto possa contribuir para o aprimoramento da legislação

ambiental,  no que se refere à sua eficácia,  efetividade, eficiência e transparência,

entre tantos outros objetivos nobres das leis em geral.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.182/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de

Piedade das Gerais, com sede no Município de Piedade das Gerais.

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 Piedade das Gerais, com sede no Município de Piedade das Gerais.

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

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação:  A Associação de Pais  e Amigos  dos Excepcionais  de  Piedade das

Gerais,  com sede no Município  de  Piedade das  Gerais,  encontra-se  em  pleno e

regular  funcionamento  há  mais  de  um  ano,  sendo  sua  diretoria  constituída  de

pessoas  idôneas  e  não remuneradas  pelas  funções  que exercem;  atende,  dessa

forma, aos requisitos legais. O projeto que tem por objetivo a declaração de utilidade

pública  da  referida  entidade  encontra-se  legalmente  amparado  e  obedece  às

exigências da Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

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

Pessoa com Deficiência, para deliberação,  nos termos do art.  188, c/c o art.  103,

inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.183/2011

Declara de  utilidade pública  a  Associação Casa Sagrada Família,  com sede no

Município de Piedade das Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Casa Sagrada Família,

com sede no Município de Piedade das Gerais.

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

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação:  A Associação  Casa  Sagrada  Família,  com  sede  no  Município  de

Piedade das Gerais,  é entidade civil  sem fins  lucrativos, de finalidade filantrópica,

assistencial e cultural.

A entidade encontra-se  em pleno e regular  funcionamento  há  mais  de um ano,

sendo sua diretoria constituída de pessoas idôneas, não remuneradas pelas funções

que exercem, atendendo, dessa forma, aos requisitos legais.

O  processo  que  tem por  objetivo  a  declaração  de  utilidade  pública  da  referida

entidade  encontra-se  legalmente  amparado  e  obedece  às  exigências  da  Lei  nº

12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.184/2011

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  mensagem  de  voz  por  concessionária  de

serviços de telefonia fixa e móvel para fins de identificação da operadora de telefonia

responsável pelo número discado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  a  empresa  concessionária  de  serviços  de  telefonia  fixa  e  móvel

obrigada a apresentar, no início de toda comunicação telefônica, mensagem de voz

informando qual  é  a  operadora de telefonia responsável  pelo número de telefone

discado.

Parágrafo único – A mensagem de voz deve ser emitida imprescindivelmente antes

de iniciada a contagem de toques necessários para o atendimento da chamada.

Art. 2º – Em caso de descumprimento desta lei serão aplicadas aos infratores as

penalidades previstas na legislação específica.
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Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2011.

Célio Moreira

Justificação:  Hoje  em dia,  com a  implementação da portabilidade numérica nos

estados brasileiros, não está tão fácil saber para qual operadora estamos realizando

uma chamada.

Como existe um grande número de promoções das operadoras de telefonia móvel e

fixa que concedem descontos ou bônus para ligações dentro da mesma operadora,

faz muita diferença para o consumidor a identificação da operadora no momento da

realização da chamada.

O projeto tem por objetivo  permitir  que o consumidor identifique a operadora do

número para o qual está ligando a fim de facilitar a escolha do usuário por tarifas mais

baixas.

Nos termos da proposição, a identificação da operadora do número discado  será

feita por uma mensagem de voz emitida pela operadora antes da conexão, ou seja,

antes da contagem de toques necessários para o atendimento da chamada, de forma

que o consumidor não seja cobrado por ela.

O consumidor que desejar realizar ligações para celulares de sua operadora, de

forma a reduzir seus gastos, terá o direito de saber qual é a operadora do número

telefônico para o qual está discando. Isso porque, com a aplicação da portabilidade

numérica, essa identificação tornou-se impossível de forma antecipada.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.185/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais  da  Região do

Córrego da Onça, com sede no Município de Tapira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da

Região do Córrego da Onça, com sede no Município de Tapira.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2011.

Célio Moreira

Justificação: A Associação dos Produtores Rurais da Região do Córrego da Onça,

entidade  sem  fins  lucrativos,  tem  por  finalidade  promover  o  desenvolvimento

socioeconômico da comunidade, bem como a melhoria do nível de vida e do bem-

estar da população local.

No desenvolvimento de suas atividades, não faz distinção quanto a religião, cor,

sexo ou condição social das pessoas assistidas e, no seu atendimento, observa os

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,  dessa  forma,  os  requisitos

legais para ser declarada de utilidade pública.

Diante do exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação do

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.186/2011

Dispõe  sobre  a  cobrança  da  taxa  de  estacionamento  em  “shopping  centers”

localizados no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam dispensados de pagamento da taxa de estacionamento os clientes

que comprovarem através de cupom fiscal o gasto correspondente a pelo menos dez

vezes o valor da referida taxa nos “shopping centers” localizados no Estado de Minas

Gerais.

Parágrafo  único  -  A gratuidade  a  que  se  refere  o  “caput”  deste  artigo  só  será

efetivada  mediante  a  apresentação  de  notas  fiscais  que  comprovem  a  despesa

efetuada  no  estabelecimento  e  deverão  necessariamente  datar  do  dia  em  que o
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cliente solicita gratuidade.

Art.  2º  -  O  período  de  permanência  do  veículo  no  estacionamento  dos

estabelecimentos citados no art.  1º deverá ser gratuito,  se não ultrapassar quinze

minutos.

Art.  3º - O benefício previsto nesta lei  só poderá ser percebido pelo cliente que

permanecer, no máximo, por duas horas no interior do “shopping centers”.

Parágrafo único - Caso o cliente ultrapasse o tempo previsto para a concessão da

gratuidade,  passa  a  vigorar  a  tabela  de  preços  para  estacionamento  utilizada

normalmente pelo estabelecimento.

Art.  4º  -  Ficam os “shopping centers”  obrigados a divulgar o conteúdo desta lei

mediante colocação de cartazes em suas dependências.

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

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2011.

Liza Prado

Justificação: Este projeto de lei visa, primeiramente, a fazer com que a população

seja beneficiada com a supressão da cobrança de mais uma taxa.

Na  cobrança  pelo  uso  de  estacionamento  em  “shopping  centers”,  o  cidadão  é

particularmente prejudicado, pois costuma pagar valores significativos pelas compras

nesses  estabelecimentos.  Além  disso,  acreditamos  que  as  vendas  nos  referidos

“shopping” aumentariam, com a gratuidade do estacionamento.

Se tal argumento ainda não for suficiente para justificar o objeto desta proposição,

deve-se  considerar  que,  sendo  ela  aprovada,  certamente  trará  um  incremento  à

arrecadação de ICMS pelo Estado, pois o benefício da gratuidade só será concedido

mediante a apresentação de notas fiscais.

Assim sendo, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 120/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 2.187/2011

Dispõe sobre a proibição do funcionamento de radares instalados nos semáforos

para o controle da velocidade de veículos automotores no período entre 22 horas e 6
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horas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  É  vedado  o  funcionamento  de  equipamentos  eletrônicos  ou  radares

instalados  nos  semáforos  das  vias  públicas,  como  ruas,  avenidas  e  rodovias

estaduais, para o controle de velocidade de veículos automotores no período entre 22

horas e 6 horas.

Parágrafo  único  –  O semáforo  deverá  possuir  aviso  sobre  o  funcionamento  do

controle do horário constante no “caput” de forma clara e visível e ficar em “pisca-

alerta”.

Art. 2º – Junto a semáforo que precisar funcionar no horário estabelecido no art. 1º

deverá haver a presença de agentes da polícia militar do Estado.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2011.

Duilio de Castro

Justificação:  Inúmeras  são  as  preocupações  da  população  com  relação  à

segurança. Uma delas se refere aos motoristas que necessitam transitar no período

entre 22 horas e 6 horas e muitas vezes são vítimas de ações ilícitas dos bandidos

que se aproveitam da oportunidade de alguém diminuir a velocidade ou fazer uma

parada obrigatória nos semáforos.

Segundo estatística do fluxo de trânsito de veículos automotores,  nesse horário

ocorre diminuição da frota em até 60%. Portanto, não é justificável punir o motorista

que  transita  apreensivo  ou  sobressaltado  com  a  expectativa  de  circunstâncias

inesperadas.

Peço aos nobres parlamentares o apoio na votação favorável deste projeto de lei.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Arlen

Santiago. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 702/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 1.179/2011, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja encaminhado

à Presidência do Tribunal de Justiça pedido de providências com vistas à realização

de campanhas para incentivar as mães de menores de 18 anos a comunicarem à
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Justiça os nomes dos pais que não tenham reconhecido a paternidade. (- À Comissão

do Trabalho.)

Nº 1.180/2011, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja encaminhado

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

sobre o cumprimento de Lei nº 18.685, de 2009, que torna obrigatória a comunicação

de nascimentos sem identificação de paternidade à Defensoria Pública. (- À Mesa da

Assembleia.)

Nº  1.181/2011,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado,  ao  DNIT  e  ao  DER-MG  pedido  de

providências para a construção de uma passarela para a Comunidade dos Pires, no

Município de Congonhas, na BR - 040. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 1.182/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  a  comunidade  de  Elói  Mendes  pelo  centenário  de

emancipação desse Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.183/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  a  Fundação  Ezequiel  Dias  pelos  104  anos  de  sua

fundação. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 1.184/2011, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Luís Cláudio da Silva Chaves, Presidente da OAB - Seção

de Minas Gerais por sua nomeação para o cargo de Vice-Presidente da Coordenação

Nacional do Exame de Ordem Unificado. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 1.185/2011, do Deputado Fábio Cherem, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes e à Diretoria-Geral  do DER-MG pedido de providências

para a pavimentação asfáltica do trecho de rodovia entre a BR-265 e o Povoado do

Rosário, no Município de Itumirim.

Nº 1.186/2011, da Deputada Maria Tereza Lara, em que solicita seja encaminhado à

Diretoria-Geral do DER-MG pedido de providências para determinar a instalação de

uma linha de ônibus ligando o Município de Betim ao entreposto de Contagem da

CeasaMinas. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº  1.187/2011,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao IEF pedido de informações sobre a estrutura de funcionamento do
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órgão, com o detalhamento que menciona. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  1.188/2011,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Defensoria  Pública  do  Estado  de  Minas  Gerais  pedido  de

providências para a nomeação imediata dos classificados no IV Concurso Público

para provimento de cargos desse órgão.

Nº 1.189/2011, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes pedido de providências para que firme convênio com a

Prefeitura  Municipal  de  Betim  com  vistas  à  realização  de  obras  na  Creche

Comunitária Cantinho da Vila.

Nº 1.190/2011, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes pedido de providências para que firme convênio com a

Prefeitura Municipal de São José do Goiabal com vistas à execução das obras que

menciona.

Nº 1.191/2011, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério dos Transportes pedido de providências para que realize visita ao Município

de Congonhal a fim de averiguar a situação da transferência de domínio dos imóveis

edificados no perímetro urbano, às margens da Rodovia BR-459.

Nº  1.192/2011,  da  Comissão  de  Educação,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à nova direção da Associação dos Diretores das Escolas

Oficiais de Minas Gerais.

Nº 1.193/2011,  da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para que fique disponível na internet

informação  sobre  as  designações  do  quadro  de  magistério  em  todas  as

Superintendências Regionais de Ensino durante todo o ano letivo.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Anselmo José

Domingos, Tadeu Martins Leite e outros, Fabiano Tolentino e outros, Fred Costa e

André Quintão.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões da Pessoa

com  Deficiência,  do  Trabalho,  de  Meio  Ambiente,  de  Fiscalização  Financeira,  de

Política Agropecuária, de Cultura e de Segurança Pública.
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Oradores Inscritos

O Sr. Presidente  - Com a palavra, o Deputado Romel Anízio.

O Deputado Romel Anízio*  - Sr.  Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

gostaria de usar a palavra por poucos minutos, pois tenho uma reunião na Comissão

de  Fiscalização  Financeira,  e  devemos  estar  presentes  para  dar  número  a  essa

reunião, que é de fundamental importância.

Sras. Deputadas e Srs. Deputados, é com muito prazer que venho a esta tribuna

para destacar hoje os homenageados pela Federação da Agricultura do Estado de

Minas  Gerais,  tão  bem  presidida  pelo  Roberto  Simões.  Venho  de  uma  região

eminentemente agrícola,  o Triângulo  Mineiro,  e vejo,  senhores,  que,  entre os dez

homenageados, existem dois produtores rurais. Dois produtores que são modelos e

exemplos a serem seguidos, o Jair e o José Alves Camargos, filho de meu saudoso

amigo Tatão Camargos. Esses dois empreendedores, iniciando como produtores na

sua  propriedade,  conseguiram  ser  um  modelo  e  um  exemplo  de  produção  e  de

produtividade.  Quero  deixar  rendida  a  minha  homenagem  a  Jair  e  a  José  Alves

Camargos, e que ela seja inserida nos anais desta Casa.

Quero falar da alegria de ver minha região também sendo homenageada. O meu

caro amigo Romes Gouvea Bastos, Presidente do Sindicato Rural de Ituiutaba, de

cuja diretoria tenho a honra de fazer parte, recebe também homenagem da Faemg na

noite de hoje, caros companheiros. A eles o meu pleito de gratidão por tudo que têm

representado no processo de evolução da agricultura do Triângulo Mineiro, a minha

região.

Preciso  destacar  algumas coisas.  Vejam bem os senhores  que Ituiutaba é  uma

cidade de 100 mil habitantes. Em Capinópolis há um senhor, um modesto produtor

rural, que tem 8ha de chão - que representam hoje menos de 400.000m² -, assim

mesmo com 4ha arrendados. Esse senhor abastece de uva de várias qualidades e

banana  de  várias  qualidades  uma  cidade  como  Ituiutaba,  com  mais  de  100  mil

habitantes.  Então,  é  necessário  prestar  homenagens  àqueles  que produzem,  que

matam a  fome do  País  e  que têm dado  exemplos,  como o  José  e  o  Jair  Alves

Camargos, o Sr. Romildo e o meu caro amigo Romes, Presidente do sindicato rural

da cidade, que fazem profissão de fé a sua luta constante e permanente no campo
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brasileiro,  em  especial  na  minha  região  do  Triângulo  Mineiro.  Sr.  Presidente,  era

apenas isso. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente  - Com a palavra, a Deputada Rosângela Reis.

A  Deputada  Rosângela  Reis*  -  Nesta  tarde  quero  saudar  o  Deputado  José

Henrique,  que  preside  esta  reunião  ordinária;  os  Deputados  e  as  Deputadas;  a

imprensa; a TV Assembleia; os senhores e as senhoras. Venho a esta tribuna para

divulgar um grande avanço que conseguimos alcançar no Vale do Aço, no combate às

drogas.  Criamos o  Comitê  de  Combate às  Drogas  em nossa região.  Mais  de  30

entidades  se  juntaram  para  promover  ações  regionalizadas  de  combate  aos

entorpecentes.  Polícia  Militar,  programa  educacional  de  prevenção  às  drogas,

câmaras  municipais,  clínicas  de  tratamento,  conselhos  de  segurança  pública,

Conselho  Tutelar,  Conselho  Municipal  de  Entorpecentes,  Conselho  Municipal

Antidrogas, associação de moradores, imprensa, faculdades, grupos religiosos, todos

se uniram em defesa das nossas famílias e da nossa juventude.

A formação desse comitê tem como objetivo organizar, planejar e executar ações de

combate  às  drogas.  O  primeiro  grande  desafio  consiste  em  conter  o  avanço  do

“crack”.  A empresa de comunicação RBS, do Rio  Grande do Sul,  licenciou-nos a

campanha  publicitária  Crack,  Nem  Pensar,  que  apresentou  bons  resultados  na

Região Sul do Brasil, e tenho certeza de que terá muito sucesso no Vale do Aço e em

todo o Estado de Minas Gerais.

Combater o “crack” é uma tarefa dificílima, por isso é preciso conhecer o inimigo em

profundidade. Temos de reconhecer que nosso adversário é incrivelmente sedutor.

Uma pedra de efeito devastador, barata, acessível a todas as camadas e capaz de

produzir uma sensação alucinante, muito mais intensa, explosiva e devastadora do

que qualquer outra substância narcótica. O vício ocorre nas primeiras experiências. O

“crack” é um mal sorrateiro que está chegando aos quatro cantos do País.

Quando digo isso quero lembrar as cidades menores, do interior. Temos hoje os

jovens se envolvendo e se afundando cada vez mais no “crack”. E agora inventaram

o oxi. Na última década, o “crack” fez um enorme estrago no Brasil. De acordo com o

IBGE,  contabilizamos  o  número  desastroso  de  1.200.000  viciados  em  “crack”  no
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Brasil.  Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Municípios revela

que  90%  dos  Municípios  brasileiros  precisam  criar  estratégias  para  combater  o

tráfico, o consumo e oferecer tratamento aos dependentes da droga.

É necessário, então, refletirmos sobre os motivos que nos levam a esse quadro

dramático de domínio do “crack”.  Inevitavelmente constatamos que as explicações

são  complexas,  entretanto,  alguns  fatores  estão  claramente  relacionados  ao

enfraquecimento  dos  valores  que  sustentam  a  vida  social.  Estamos  assistindo

passivamente  à  desestruturação  das  nossas  famílias.  Vemos  pais  e  mães

despreparados, material e espiritualmente, para desempenhar a missão da criação

dos filhos. Excesso de trabalho, estresse, falta de diálogo, violência doméstica tomam

conta dos lares e deixam brechas para que nossos jovens busquem nas drogas a

ilusão de um falso alívio da pressão do dia a dia.

Outro motivo, sem dúvida, que atrai nossa juventude para o caminho macabro das

alucinações  dos  entorpecentes  é  o  consumismo  desenfreado  de  uma  sociedade

capitalista  selvagem.  Jovens  buscam,  antes  de  tudo,  autoafirmação.  Eles  estão

confundindo o orgulho de gostar de si mesmos por uma sensação de prazer fugaz,

disponível nas baladas, nos bailes, na intensa oferta de diversão e entretenimento.

Divertir-se virou sinônimo de fuga total da realidade.

O  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  (em  aparte)*  -  Muito  obrigado,  Deputada

Rosângela Reis. Estou acompanhando, atentamente, o pronunciamento de V. Exa.

sobre esse tema, que, sem dúvida alguma, nos assusta e nos remete a uma profunda

reflexão.

V.  Exa.,  como legítima representante  de  sua região,  traz agora  a  esta  Casa o

conhecimento  da  formação  dos  comitês  necessários  e  indispensáveis,

imprescindíveis ao combate à droga, garantindo a preservação da célula “mater” da

sociedade, da escola, da convivência e do amor ao próximo, que é a família. Essa

reflexão,  caríssima Deputada Rosângela Reis,  deveria ser o nosso dever de casa

todos os dias. Já temos uma comissão formada que desenvolve, efetivamente, ações

de combate às drogas, a qual no ano passado, na legislatura anterior,  diga-se de

passagem, realizou um trabalho extraordinário, sob a condução do Deputado Fahim

Sawan. V. Exa. também participou de várias audiências, num contato direto com a
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Subsecretaria Antidrogas, que tem à frente o Subsecretário Cloves Benevides. Isso,

sem dúvida alguma, nos dá os subsídios para saber como fazer para resolver essa

questão.

Sabemos que isso não se faz num toque de mágica, mas V. Exa., durante o seu

mandato,  tem  cultivado  as  ações  maiores,  combatendo  um  bom  combate  e

principalmente salvando as famílias, os alunos, enfim, preservando a família, que é

uma instituição sagrada.

Quero parabenizar V. Exa. e dizer que, realmente, esta reflexão é muito importante

para que sua região e as dos Deputados se unam, numa campanha cívica de amor

ao próximo, de combate às drogas.

Terminarei dizendo que, quase todos os dias, ocorrem prisões dos que consomem,

traficam e levam, como V. Exa. acabou de dizer, menores inocentes ao mundo do

crime e das drogas, provocando danos terríveis à sociedade. Parabenizo-o por seu

trabalho. Sem dúvida alguma, esta reflexão é muito importante para que todos os

parlamentares proponham ações, como V. Exa. tem feito, em prol de suas regiões e

do Estado. Parabéns pelo seu pronunciamento!

A Deputada Rosângela Reis* - Deputado Dalmo Ribeiro Silva, obrigada pelo aparte.

V. Exa., a quem respeito muito como Deputado, muito tem trabalhado no Parlamento

mineiro.

Para se sentir incluído e aceito neste mundo de prazeres fáceis, o jovem precisa se

vestir com roupas de marca, possuir carro e moto e, pior, consumir álcool e drogas.

Do contrário, a moça e o rapaz são chamados de caretas, sendo automaticamente

excluídos de seu grupo de convivência.

Apontamos as limitações dos órgãos públicos do Estado para receber e oferecer

tratamento gratuito e de qualidade aos milhares de jovens que desejam largar o vício

das  drogas.  Esperamos  que  o  Estado,  cada  vez  mais,  promova  programas  e

investimentos  que,  realmente,  resolvam  esse  gravíssimo  problema,  gerador  de

violência e desestruturação familiar.  Sabemos que os tratamentos para libertar um

viciado em drogas são demorados e caros e que a maioria absoluta das famílias que

convivem com o vício são carentes financeiramente.  Algumas entidades ligadas a

Igrejas  e  grupos  organizados  da  sociedade  fazem  um  trabalho  brilhante  de
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recuperação dos dependentes químicos. Estou muito esperançosa com o trabalho

iniciado no Vale do Aço. Se o “crack” é forte, nossas famílias e nossa Nação são

muito mais. Combateremos o “crack” e as outras drogas que ameaçam o futuro da

nossa  juventude,  reunindo  pessoas  de  bem,  que  desejam  um  país  livre  das

consequências do uso das drogas.

O “crack” avança porque valores, como a família, a solidariedade, a autoridade e a

proteção,  estão  sendo  trocados  pelo  individualismo,  pelo  consumismo  e  pela

banalização da vida. A comunicação, por meio dos órgãos de imprensa, é importante;

no entanto, é preciso apresentar também as boas ações dos jovens, para que nossa

sociedade busque um caminho melhor. Apenas reproduzir o problema e banalizá-lo

gerará ainda mais problemas e violência.

As melhores e mais poderosas armas contra as drogas são uma família unida, forte

e amorosa e uma sociedade que ofereça à juventude oportunidades educacionais e

profissionais, além de lazer, esporte e cultura de qualidade.

O  Deputado  Duarte  Bechir  (em  aparte)  -  Deputada  Rosângela  Reis,  V.  Exa.,

preocupada com o Vale do Aço, principalmente com a região de Ipatinga, traz a esta

Casa,  nesta tarde,  um assunto que realmente  tem angustiado não apenas  Minas

Gerais, mas também todo o Brasil: o crescimento do uso do “crack”, especialmente

entre os jovens.

Parabenizo V. Exa. pela iniciativa, lembrando que, na legislatura anterior, por meio

de um projeto de lei, tentamos dar aos alunos da rede pública noções sobre drogas,

como,  por  exemplo,  quem  as  usa,  quais  os  sintomas,  quais  os  prejuízos  para  a

saúde.  Infelizmente  a  matéria  foi  considerada  inconstitucional  pela  Comissão  de

Justiça.

Como V.  Exa.  traz hoje ao debate esse assunto, que é realmente preocupante,

quero saudá-la de forma muito especial, torcendo para que os governos federal e

estadual  efetivem  medidas  que  solucionem  o  problema.  Até  agora  estamos  sem

perspectivas; no entanto, tenho muita confiança nas ações do Governador Anastasia,

porque Minas Gerais e o Brasil passam por um momento em que muitas famílias têm

sido  destruídas.  Como Vereadora  que  foi,  sempre  atenta  aos  debates  públicos  e

ouvindo as camadas sociais, especialmente as menos favorecidas quero parabenizá-
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la  pela oportunidade que hoje nos traz.  Parabéns!  Espero que V.  Exa.  veja  esse

assunto ser tratado com muito carinho, principalmente pelo governo do Estado.

A Deputada Rosângela Reis* - Obrigada pelo aparte, Deputado Duarte Bechir. Para

finalizar, Sr. Presidente, quero dizer que sou a favor da liberdade de expressão e da

democracia e trato com respeito os grupos que querem manifestar-se por meio de

passeatas,  para defenderem  a  descriminalização da maconha.  No entanto,  quero

mostrar a minha posição, que será sempre contrária, em razão dos valores éticos,

morais,  religiosos,  culturais  que  defendo  e  em  que  acredito.  Temos  de  fazer

manifestações pela paz, contra qualquer coisa que impeça as pessoas de viver em

sociedade, buscando dar-lhes segurança, qualidade de vida e justiça.

O Deputado Duilio de Castro (em aparte) - Muito obrigado, Deputada Rosângela

Reis. Não poderia deixar de testemunhar o trabalho que V. Exa. realiza nesta Casa,

principalmente quando traz aqui, para a reflexão de todos os mineiros e brasileiros,

esse grave problema que existe hoje no Brasil. Quero deixar registrada a tristeza que

sentimos quando vemos que, nos palanques políticos da última eleição, onde foram...

Aliás, a própria Presidente Dilma Rousseff  se comprometeu em promover ações e

programas  de  combate  às  drogas.  O  “crack”  está  avançando  cada  vez  mais  e

destruindo as famílias. Infelizmente não há políticas para combater e coibir as drogas

nem para a recuperação dos dependentes químicos. Vemos pessoas de bom coração

cada vez mais se juntando e usando suas terras e fazendas para recuperarem os

viciados. Contudo, não há nisso nem um dedo do governo federal. Não há políticas

públicas  com  finalidade  de  tratá-los.  O  próprio  governo  deixa  que  as  pessoas

adoeçam quando abre as fronteiras, deixando infelizmente que a droga entre no País

com tanta facilidade.

Parabenizo V. Exa., que traz aqui um tema tão relevante, que precisa ser debatido.

Certamente  temos  de  nos  unir  no  combate  ao  “crack”,  que  devasta  a  família

brasileira.

A Deputada Rosângela Reis* - Obrigada, Deputado Duilio de Castro.

O  Deputado  Célio  Moreira  (em  aparte)*  -  Deputada  Rosângela  Reis,  quero

parabenizar  V.  Exa.  pela  fala  e  fazer  um  registro.  Estivemos  em  Brasília  para

instalação  da  frente  contra  o  “crack”  e  outras  drogas  e  das  Apacs,  tanto  com  o
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Deputado  Federal  Reginaldo  Lopes,  que  está  coordenando  essa  frente  contra  o

“crack”, quanto com o Deputado Federal Eros Biondini.

Registro  que,  em  fevereiro,  entramos  com  um  requerimento  solicitando  a

reinstalação da Frente Parlamentar Antidrogas. Já temos notícia de que o governo do

Estado entrará  com toda a  força,  dando todo o  apoio  para  que  as comunidades

terapêuticas  tenham  condições  de  realizar  o  seu  trabalho  na  recuperação  e  na

ressocialização de pessoas.

Portanto,  em  breve  o  governo  do  Estado  de  Minas  Gerais  apresentará  uma

proposta para a recuperação dos dependentes químicos.

Esta  Casa,  sem  dúvida,  colaborará,  discutindo  e  votando  projetos  de  políticas

públicas voltadas para o atendimento a essas pessoas.

Parabenizo-a, Deputada, pela preocupação de V. Exa. em relação ao caso. Informo

que  estamos  verificando  com  o  Presidente  e  com  a  Casa  a  possibilidade  de

reinstalação  da  Frente  Parlamentar  Antidrogas  no  mês  de  agosto,  em  que

poderemos, junto à sociedade, discutir  esse problema tão grave que não é só de

Minas e de todo o Brasil, mas uma questão mundial. Parabéns, Deputada.

Obrigado, Sr. Presidente, pela concessão e por ser um Presidente tão democrático.

Eu não poderia, de forma alguma, deixar de parabenizar pela fala, pela manifestação

a nobre Deputada Rosângela Reis.

A Deputada Rosângela Reis* - Obrigada, Deputado Célio Moreira. Essa é uma luta

de todos, que a todos sensibiliza. Observamos também o empenho dos Deputados, a

luta que vêm enfrentando - principalmente o Deputado Célio Moreira - em ações que

podem realmente  promover  políticas  públicas  no  nosso  Estado de  Minas  Gerais.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

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

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

dia 6 de julho de 2011 passa a ser um dia histórico para a política de assistência

social  em nosso país.  A Presidenta  Dilma Rousseff  sancionou,  em Brasília,  a  Lei

Federal  nº  12.435,  que transforma o Sistema Único da Assistência Social  em lei,

conferindo, de uma vez por todas, definitivamente, a esta política o caráter de ação



786
____________________________________________________________________________

continuada,  a  estabilidade,  a  permanência,  o  compartilhamento  federativo  como

critérios de políticas públicas que independam de governo. Trata-se de uma lei já

esperada, que foi reivindicada e construída pelas mãos de milhares de militantes da

área  da  assistência  social,  de  gestores,  de  profissionais,  de  trabalhadores,  de

Conselheiros. Conseguimos que, a partir de agora, todos os operadores da política de

assistência  social,  principalmente  gestores  municipais,  tenham  tranquilidade

suficiente para implantar os seus sistemas locais.

No âmbito da assistência social, tínhamos a Lei Orgânica da Assistência Social -

Loas -, de dezembro de 1993, que regulamentou os arts. 203 e 204 da Constituição

Federal, que, pela primeira vez no marco legal brasileiro, colocou a assistência social

como direito de cidadania e dever do Estado. Abro aqui um parêntese para lembrar,

num  gesto  de  reconhecimento,  que  a  Loas  foi  sancionada  pelo  mineiro  e  então

Presidente  Itamar  Franco,  em  dezembro  de  1993.  Passados  18  anos,  houve

conquistas, avanços, como resultado de inúmeras conferências municipais, estaduais

e  nacionais,  acúmulos  de  boas  iniciativas  no  âmbito  local,  estadual  e  federal,

principalmente  a  partir  de  2005,  sob a  condução do ex-Ministro  do  governo Lula

Patrus Ananias, com a implantação do Sistema Único da Assistência Social.  Uma

caminhada absolutamente progressiva, com o aumento da quantidade e melhoria na

qualidade de ações nessa política pública.

Nesse período, houve a implantação do Proteção Básica; do Proteção Especial; dos

Centros de Referência da Assistência Social - Cras -, que hoje, só em Minas Gerais,

são  mais  de  mil  e,  no  Brasil,  mais  de  7.500;  dos  Centros  de  Referência

Especializados  da  Assistência  Social  -  Creas  -,  dos  chamados  serviços

socioassistenciais, nos quais se destaca o Programa de Atenção Integral à Família -

Paif -, em que temos as ações de acompanhamento das condicionalidades do Bolsa-

Família; dos serviços que atendem a pessoa idosa e a pessoa com deficiência; das

iniciativas  de  inclusão  produtiva,  enfim,  todo  um  trabalho  de  proteção  básica  da

assistência.  Há também  os  centros  especializados  com serviços  de  alta  e  média

complexidades  para  adolescentes  em cumprimento  de  medida  socioeducativa  em

meio aberto; para o idoso que teve os vínculos familiares rompidos; para as crianças,

porque infelizmente muitas ainda são submetidas à violência e exploração sexual.
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Toda essa rede de trabalho social, Cras, Creas, integrada a outras políticas públicas,

compõe o Suas. E agora tudo isso está garantido por lei.

Aqui faço uma menção importante à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Já

aprovamos o projeto, e em Minas o Suas já é lei. É a Lei nº 19.444, de minha autoria,

sancionada pelo Governador Anastasia em janeiro. Acompanhávamos a tramitação

do projeto no plano federal e, em Minas, conseguimos aprovar a lei antes mesmo da

aprovação federal. Apenas dois pontos ficaram pendentes. O primeiro diz respeito à

transferência regular  e  automática de  recursos do Fundo da Assistência  Estadual

para os fundos municipais e a possibilidade de as Prefeituras utilizarem esse recurso

transferido  de  fundo  a  fundo  para  pagamento  de  pessoal.  Isso  também  é  muito

importante, porque abre a possibilidade de as Prefeituras realizarem, com garantia, o

concurso público, porque terão recursos repassados automaticamente.

Nesse sentido, apresentei o Projeto de Lei nº 1.801/2011 nesta Casa, e ficamos

aguardando  a  sanção  da  lei  pela  Presidenta  Dilma.  Aliás,  ontem  estivemos  em

Brasília,  para acompanhar,  a convite do Ministério,  a sanção da lei.  Hoje,  já  pela

manhã, na Comissão de Constituição e Justiça, no mesmo dia em que a lei federal foi

publicada, aprovamos, por unanimidade, o projeto. Esse projeto, Deputado Rômulo -

e  V.  Exa.  já  foi  gestor  no  campo  da  assistência  em  Minas  -,  deixa  claro  que  a

transferência  de  recursos  de  fundo  estadual  para  fundo municipal  será  regular  e

automática. E já temos o piso mineiro da assistência social. Então, esse repasse do

piso mineiro, tendo em vista os critérios acordados pelo Conselho Estadual, será feito

fundo a fundo. O segundo ponto deixa claro aos gestores que, se quiserem, poderão

utilizar  os  recursos para contratação de profissionais  que integrem as equipes de

referência dos Cras e dos Creas. Essa é a grande reivindicação dos Municípios. Eles

abrem o Cras, podem até conseguir recursos federais ou estaduais, mas não podem

utilizar esses recursos para o mais importante equipamento dessa política pública; o

ser humano profissional: o psicólogo, o assistente social e o sociólogo.

Com  essa  lei  federal,  fica  garantido  o  conjunto  das  normas  do  Suas.  Isso  é

importante  porque  um  ou  outro  governo  pode  modificar  ou  extinguir  uma  norma

operacional  básica,  como era  até  ontem.  Hoje,  isso  já  não  é  possível,  Deputado

Duarte Bechir, pois ontem a Presidenta Dilma transformou o Suas em lei. Em Minas,
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ele já era lei, por projeto de minha autoria, mas ainda aguardávamos: que o Prefeito

pudesse utilizar o recurso para pagamento de pessoal e que o Estado repassasse o

recurso de forma regular e automática, independentemente de partido ou de qualquer

coisa que não fossem os critérios da política pública de assistência acertados no

Conselho.  A  Presidenta  sancionou  isso  ontem.  Hoje,  aprovamos  o  projeto  na

Comissão de Justiça e firmamos com o governo o compromisso de que, na próxima

semana, vamos votar o projeto em Plenário, de modo que Minas Gerais vai ser o

primeiro Estado do Brasil a se adequar à lei do Suas.

Vejam, Deputado João Leite, que também foi gestor, e Deputado Rômulo Viegas, o

exemplo que vamos dar: em pouco mais de uma semana vamos adequar a legislação

de Minas Gerais, de 1996, à legislação atual, a uma lei de 6 de julho, publicada hoje

no “Diário Oficial da União”. Certamente, o projeto será aprovado na Comissão de

Fiscalização Financeira na terça-feira, e, já com a concordância do Governador, na

quarta-feira  ou  na  quinta-feira,  ele  será  aprovado em  Plenário.  Será  uma grande

conquista,  e  eu  queria  dar  esta  boa  notícia  aos  Municípios,  aos  Prefeitos  e  aos

trabalhadores da assistência social: o Suas, agora, é lei, é política pública de direitos,

republicana. Usando as palavras proferidas ontem pela Presidenta Dilma, o Suas tem

um papel estratégico e determinante na efetivação da superação da miséria no País

e, da mesma forma, com certeza, em nosso Estado.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Quero parabenizar o Deputado André

Quintão, que, em nosso entendimento, é uma bandeira viva da política da assistência

social. Quando tive a oportunidade de trabalhar ao lado do Deputado João Leite, na

Sedese,  confirmamos,  com  a  experiência  ali  adquirida,  a  importância  de  se  ter

condição  financeira  para  arcar  com  as  despesas  de  contratação  de  pessoal

qualificado,  principalmente  para  a  política  de  assistência  social.  V.  Exa.,  que tem

formação superior  nessa área, sabe bem disso, e ficamos muito felizes com essa

iniciativa, com a qual ganham a população e a política de assistência social. Eu e o

Deputado João Leite vamos estar ao lado de V. Exa., trabalhando por esse setor, que,

como sabemos, é importante para o atendimento às  pessoas necessitadas. Meus

parabéns!

O Deputado André Quintão* - Obrigado, Deputado Rômulo. V. Exa. me fez lembrar
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que  me  formei  em  Serviço  Social,  em  7/7/87.  Portanto,  hoje,  no  aniversário  de

formatura  da  minha  turma,  ganhamos  de  presente  da  Presidenta  Dilma  essa  lei

federal, que vai possibilitar, entre outras coisas, a realização de concursos públicos

na  área  da  assistência  social  para  psicólogos,  para  que  tenhamos  profissionais

capacitados nos centros de referência. Não adianta a Sedese e o governo federal

fazerem  boas  capacitações,  se  os  trabalhadores,  pelo  baixo  salário  e  pela

precariedade das relações trabalhistas, estão a cada dia em um lugar diferente, em

uma cidade diferente. Graças a Deus e à luta de muitos militantes, hoje temos uma lei

da assistência social. E a lei da Presidenta Dilma altera a Loas, uma lei sancionada

pelo  ex-Presidente  Itamar  Franco,  a  quem,  aproveitando  a  oportunidade,

homenageamos por causa do avanço que significou aquela lei, de 18 anos atrás.

O Deputado Duarte Bechir (em aparte) - Deputado André Quintão, recentemente eu

trouxe a esta Casa parte de um discurso feito no Senado pelo Senador Aécio Neves

no qual ele indicava os caminhos da Oposição. Menciono isso, porque hoje, mais

uma vez, como faço reiteradamente, ao aparteá-lo ou ao me manifestar sobre V. Exa.,

quero falar do seu lado altamente positivo e engrandecedor do Parlamento. E não

poderia deixar de fazê-lo mais uma vez, neste momento tão especial para a vida dos

mineiros.

A Oposição é importantíssima no processo político, porque pode colaborar com o

governo, ao dar sua contribuição, desde que seja bem-intencionada, e V. Exa. faz

uma  oposição  altamente  construtiva;  melhor  dizendo,  positiva.  Então,  cabe  ao

Parlamento  reconhecer  que  a  ação  da  Presidenta  Dilma  vem  ao  encontro  da

competência e, claro, da grandeza com que V. Exa. tem tratado as matérias nesta

Casa. Por essa razão, não vou me silenciar. Deputado André Quintão, parabéns pelo

brilhante trabalho desenvolvido no Parlamento mineiro! Mais uma vez, V. Exa. recebe

os nossos cumprimentos.

O  Deputado  André  Quintão*  -  Muito  obrigado,  Deputado  Duarte  Bechir,  amigo,

integrante efetivo formal ou informal da Comissão de Participação Popular. V. Exa.

sabe a importância que o trabalho social tem na vida das pessoas. Recentemente

estivemos  em Coqueiral  e  vimos  o  importante  trabalho  realizado  pelas  entidades

sociais,  que  também  terão  maior  garantia.  Esse  mecanismo  de  repasse  regular
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automático é do nível federal para o nível estadual;  do nível estadual para o nível

municipal; e do nível federal para o nível municipal. Isso é muito importante porque

tira qualquer viés político partidário: há critérios de repasse de recursos e a garantia

de o gestor recebê-los.

Espero  que,  na  semana  próxima,  possamos  votar  esse  projeto,  que  será  um

exemplo para o País. Não conseguirão entender como Minas Gerais, apenas em seis

ou sete dias, já conseguiu a legislação toda adequada à lei federal. Isso é devido ao

fato  de  todos  os  parlamentares  termos  um  diálogo  absolutamente  aberto  e

comprometido com essa causa. É uma vitória de todos os partidos da Assembleia

Legislativa, porque estamos na política pública trabalhando juntos: o governo federal,

o governo estadual e o colegiado de gestores municipais da assistência social. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr.  Presidente (Deputado João Leite)  -  Com a palavra,  o Deputado Sargento

Rodrigues.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues*  -  Cumprimento  o  Sr.  Presidente,  os  Srs.

Deputados, as Sras. Deputadas, o público que nos assiste pela TV Assembleia e os

visitantes das galerias.

Sr. Presidente, há vários dias tenho feito a minha inscrição aqui, mas, devido ao

número de Deputados inscritos, não consegui falar. No entanto, como morador desta

cidade há mais de 40 anos, não poderia deixar de trazer a minha indignação como

cidadão de Belo Horizonte, como também a indignação de vários cidadãos que aqui

residem,  trabalham  e  também  desfrutam  do  seu  momento  de  lazer.  A  nossa

indignação  é  em  relação  às  matérias  veiculadas  por  diversos  jornais  sobre  a

instalação de mais 23 radares fixos e detectores de avanço de sinal pelo Prefeito

Márcio  Lacerda.  Aliás,  algumas  pessoas  já  estão  chamando  o  Prefeito  de  Belo

Horizonte  de  Márcio  Radar,  pois  passou  a  instalar  radares  fixos  e  detectores  de

avanço de sinal nos quatro cantos de Belo Horizonte.

Agora, o que nos assusta é que o Prefeito Márcio Radar não se deu conta de que

essa ação já é uma ação bem-preparada e elaborada, após o Ministério Público ter

ingressado com ação civil pública questionando a competência da BHTRANS para
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aplicar multas.

O  STJ,  de  forma  correta,  aplicando  a  Constituição  da  República,  disse  que  a

BHTRANS não pode aplicar multas, porque é uma empresa que nasceu num cartório

de registro, e não uma autarquia criada por lei. Portanto, ela não poderia multar. O

STJ determinou que os agentes da BHTRANS não teriam legitimidade para multar.

Como cidadão  morador  de  Belo  Horizonte  há  mais  de  40  anos,  acompanhava

agora, pelo jornal “O Tempo”, matéria com o Vice-Prefeito de Belo Horizonte, Roberto

Carvalho, que criticou ontem o estudo em curso da Empresa de Transporte e Trânsito

de  Belo  Horizonte  sobre  o  risco  de  assaltos  no  semáforo.  Dependendo  dos

resultados, os aparelhos podem ser desligados durante a madrugada. Para Carvalho,

os riscos deveriam ter sido avaliados antes da operação dos 23 equipamentos em 27

de julho. O próprio Vice-Prefeito de Belo Horizonte critica a instalação ao dizer que

deveria ter  sido realizado um estudo anteriormente,  tendo em vista a situação de

insegurança causada ao motorista que para de madrugada. Mesmo que o trânsito

esteja muito tranquilo,  sem nenhum veículo transitando pela rua no cruzamento, o

motorista não poderá avançar o sinal, sob pena de multa.

Há o questionamento do Vice-Prefeito,  uma preocupação correta, assim como a

possibilidade de se ser assaltado.  Isso é tranquilo.  Considerando nossa avaliação

como servidor envolvido com a segurança pública há cerca de 27 anos, atestamos

que isso realmente traz um grande risco para quem está parado no semáforo.

Nossa preocupação - daqui a pouco concedo aparte ao nobre colega - é quanto a

essas  multas  que,  na  verdade,  vieram  substituir  a  dos  guardas,  dos  agentes

municipais  da  BHTRANS,  na  sua  voracidade  arrecadatória.  Na  matéria  consta  a

média  não  só  de  desrespeito  dos  motoristas,  mas  também  da  eficiência  dos

equipamentos  para  encher  os  cofres  públicos.  São  R$156.800,00  no  balanço  de

apenas 13 horas, de 8 da manhã às 21 horas do primeiro dia de operação. Repetirei:

o dinheiro arrecadado aos cofres municipais pelos radares instalados pelo Prefeito

Márcio Radar foi de R$156.800,00 em 13 horas de funcionamento.

Isso é triste, Sr.  Presidente. Deputado João Leite, é muito triste ver um Prefeito

assumir a Prefeitura da Capital e, em vez de ter preocupação e espírito público para

com seus munícipes, ao verificar que os agentes da BHTRANS não podem mais
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aplicar multas, deixa clara sua preocupação em arrecadar. Instalam-se os radares,

que  arrecadam  R$156.800,00  em  apenas  13  horas  de  funcionamento.  É  algo

inadmissível  ver  o  Prefeito  preocupado  com  a  arrecadação.  Faço  um  apelo  ao

Prefeito Márcio Radar: tenha dó do contribuinte, tenha dó do cidadão belo-horizontino

e daqueles que aqui trafegam com seus veículos.

O Deputado Duilio de Castro (em aparte) - Obrigado, Deputado, pelo aparte. Não

poderia deixar de elogiar sua atitude, que revela a esta Casa uma preocupação que

vem  desde  o  começo  da  legislatura,  quando  nossa  Comissão  de  Defesa  do

Consumidor  realizou  algumas  audiências  públicas,  por  estarmos  preocupados

exatamente com o assunto que V. Exa. aborda. Averiguamos alguns radares. V. Exa.

nos  expõe  alguns  dados,  e  contribuirei  também  com  algumas  informações  que

obtivemos na Comissão.

Chegamos ao absurdo de um radar, durante um ano, emitir mais de 80 mil multas.

Naquela época, multiplicamos esse número por  uma multa mínima de cerca de

R$100,00,  totalizando mais  de  R$8.000.000,00 em arrecadação,  com apenas  um

radar.  Então  o  que  está  acontecendo  com  os  radares  no  Brasil  é  um  absurdo.

Transformaram-se  em  uma  indústria  de  fabricar  dinheiro.  A verdade  é  essa.  Eu

mesmo não conhecia  uma indústria  de  fabricar  dinheiro,  fui  conhecer  com esses

radares.  A cidade é tão grande que acontece o que está ocorrendo hoje:  mesmo

depois  das  22  horas,  os  radares  continuam  ligados,  obrigando  as  pessoas  a

suportarem  a  insegurança  com  a  qual  convivem  dia  a  dia,  aqui  e  em  todas  as

cidades, porque a criminalidade aumenta a cada dia. Então o cidadão tem de parar

ou arriscar-se a tomar uma multa. Com certeza, ele se arrisca a tomar uma multa, é

penalizado.

Há um projeto de lei de minha autoria tramitando nesta Casa que proíbe, das 22

horas às 6 horas, em todo o Estado de Minas Gerais, o funcionamento de semáforos

e radares. Com certeza, no momento certo, pediremos o apoio a todos os Deputados

a esse projeto, porque isso faz com que o cidadão tenha pelo menos segurança para

voltar  para casa com tranquilidade. Parabéns a V. Exa. pelo trabalho. Precisamos

ficar atentos a isso, porque hoje os radares não funcionam com o objetivo educativo,

mas, sim, arrecadatório. Isso está fazendo com que os cofres públicos fiquem cada
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vez mais cheios, fazendo das multas uma forma de arrecadação. Muito obrigado pelo

aparte. Parabéns por trazer mais uma vez esse assunto, que carece de muito mais

debate nesta Casa.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  -  Agradeço  a  V.  Exa.,  que  encerrou  as  suas

palavras de forma muito sensata e coerente, quando tratou da questão da educação.

Não  se  vê  um  trabalho  contínuo,  uma política  pública  permanente,  por  parte  da

Prefeitura, tratando o assunto educativa e preventivamente. Ilustre colega Deputado,

durante o tempo em que estive na Polícia Militar, tive a oportunidade de ser policial do

Batalhão de Trânsito. Não era do jeito como é hoje. Advertíamos e orientávamos os

motoristas, ilustre Deputado Alencar da Silveira Jr., e multávamos, mas não era com

fome arrecadatória. É triste ver um Prefeito com tanta coisa para se preocupar. E o

mais triste é que a instalação desses radares não é onde se identificou a ocorrência

de  frequentes  acidentes.  A instalação  é  indiscriminada.  São  23  pontos.  Segundo

consta, a vontade do Prefeito é ampliar o número de radares de detectores de avanço

de sinal para 50. Manifesto o meu repúdio pela medida e a minha indignação; aliás,

não  somente  minha.  Não  falo  aqui  apenas  em  meu  nome,  como cidadão,  como

morador de Belo Horizonte há mais de 40 anos. Falo também em nome dos demais

cidadãos que vivem nesta cidade e não apoiam a atitude do Prefeito. Repudiamos o

motivo da instalação: encher os cofres da Prefeitura. Por outro lado, tantas e tantas

são as denúncias de corrupção que envolvem o mundo político. Assim, o cidadão

desanima.  Ele  desanima quando fica  sabendo de corrupção numa administração,

quando fica sabendo de agente público corrupto, e, do outro lado, surge um agente

público querendo arrecadar.

O Deputado Fred Costa (em aparte)* -  Deputado Sargento Rodrigues, parabéns

pelo seu pronunciamento, em que traz esse importante tema para ser discutido na

Assembleia Legislativa. Corroborando com as palavras de V. Exa., gostaria de dizer

que tal atitude suscita dúvida não apenas em V. Exa. e em mim, mas também em

todos os cidadãos mineiros, em especial os munícipes de Belo Horizonte, no que se

refere  à  motivação  para  a  instalação  de  radares:  arrecadatória  ou  educativa.  O

crescimento exponencial do número de radares, em Belo Horizonte, certamente não

vai ao encontro da necessidade nem do investimento em mobilidade urbana.
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Em uma relação extremamente paradoxal, V. Exa., que tem muita experiência na

área da segurança pública,  sabe bem que pelo  que mais  clama o  cidadão belo-

horizontino  neste  momento,  é  investimento  em  mobilidade  urbana;  em  2º  lugar,

investimento  em  segurança  pública,  de  acordo  com  pesquisas  atuais.  Mas  esse

governo, que representa a continuidade do anterior  e poderia ter  prestado serviço

relevante à sociedade belo-horizontina, segue na contramão dos interesses e coloca

como  prioridade  para  a  Guarda  Municipal  atuar  no  trânsito,  alimentando  uma

impopular indústria das multas. Na verdade, a Prefeitura prestaria um serviço bem

mais relevante, se inibisse a ação dos bandidos sobre próprios públicos.

Causa estranheza a todos nós o fato de a Prefeitura se preocupar em instalar esses

dispositivos registradores de avanço de sinal. Hoje já estão instalados em 23 locais.

Como V. Exa. bem disse, segundo o próprio “site” da BHTRANS, até o ano que vem,

o desejo é instalar outros 17. Manifesto aqui minha indignação. Como farão os belo-

horizontinos que dirigem seu veículo na cidade, quando surgir um carro de polícia,

uma  ambulância  ou  um  carro  do  Corpo  Bombeiros  com  sirene  ligada?  Devem

avançar o sinal nesse caso, mas, no momento em que o fizerem, neste nosso trânsito

moroso, não será registrado o avanço de sinal? Aí, o cidadão terá de se dirigir ao Jari

de Belo Horizonte, que hoje tem 99,5% de rejeição aos recursos contra multas de

trânsito... Mais uma vez o contribuinte será lesado.

Assim  como os  Deputados  Duilio  de  Castro  e  Alencar  da  Silveira  Jr.,  também

apresentei  projeto  variando  apenas  o  horário.  Mas  é  inadmissível,  em  defesa da

segurança de todos os que utilizam as vias públicas em Belo Horizonte, permitirmos

que sejam multados os que avançaram o semáforo das 23 ou das 24 horas até às 7

horas. Parabéns pelo seu pronunciamento!

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* - Deputado Sargento Rodrigues, V.

Exa. é Deputado há mais tempo.

Quero lembrar aqui um tempo passado. Promovemos nesta Casa uma campanha

em que se afirmava que o radar existe para educar, e não para faturar. O que ocorria

em  Minas  Gerais  naquele  momento  está  ocorrendo  hoje  em  Belo  Horizonte.

Conseguimos,  naquela  época,  diminuir  o  número  de  radares  em  Minas  Gerais.

Depois de denúncias nesta Casa, houve a redução do número de radares no Estado.
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Quero também lembrar a V. Exa. que semáforo piscando em Belo Horizonte a partir

das 22, das 23, das 24 horas, é importante. O Prefeito da Capital perdeu, mas agora

se modernizou, Deputado. Modernizou-se, V. Exa. não está entendendo!? Deixamos

de receber multa pelos “chumbinhos” da BHTRANS, a multa manual, para receber

multa eletrônica. É isso o que está ocorrendo hoje. Não aguentaremos isso em Belo

Horizonte.

Penso  que  há  uma  grande  campanha  desta  Casa,  dos  Deputados,  que  se

preocupam  com  a  violência,  principalmente  no  que  se  refere  ao  funcionamento

desses detectores durante a madrugada, porque radar é para educar,  e não para

faturar.  Mais  uma  vez  lembro  que,  na  Avenida  Raja  Gabaglia,  em  frente  à  TV

Bandeirantes,  Deputado  João  Leite,  numa  curva,  em  que  não  há  travessia  de

pedestres nem prédios de um lado e de outro, há ali um radar para faturar.

Precisamos discutir  muito isso.  Já fiz,  pessoalmente, um apelo ao Prefeito  para

resolver o que faremos com esses radares.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  -  Sr.  Presidente,  agradeço  a  V.  Exa.  pela

paciência. Esperamos que o Prefeito Márcio “Radar” ative seus “radares” para captar

a preocupação e a indignação do cidadão belo-horizontino.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Rômulo Viegas.

O  Deputado  Rômulo  Viegas*  -  Caro  Presidente,  Deputado  João  Leite,  demais

colegas  parlamentares,  ainda  bem  que  o  Deputado  André  Quintão  trouxe  boas

notícias  para  nós.  No  entanto,  quero  externar  muitas  preocupações.  Deputado

Bonifácio Mourão, o Deputado João Leite me mostrou um cartaz muito interessante:

“Silêncio, estamos licitando”. Essa é a proposta do PT para interferir na Lei nº 8.666,

a Lei de Licitações. Esse processo é altamente preocupante.

Queridos  Deputados,  após  ler  a  entrevista  do  Presidente  do  Banco  Central,

Alexandre Tombini, em que aconselha reajustes salariais menores para o segundo

semestre, alegando que desse modo a trajetória da inflação poderá ficar perto da

meta de 4,5%, fiquei preocupado, porque verifico o seguinte: há um contrassenso aí,

Deputado Mourão, em relação a essas várias movimentações justas de greve por

parte  de  funcionários  públicos  e  trabalhadores  da  iniciativa  privada  reivindicando
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melhorias  salariais.  Uma  parte  da  equipe  do  governo  federal  sugere  aumentar

salários, e outra sugere abaixar salários. É um tanto confusa essa equipe do governo

federal...

Some-se a isso outro fato extremamente preocupante, que é a possível proposta de

fusão do grupo Pão de Açúcar com o grupo francês Carrefour. Sendo essa operação

possivelmente financiada pelo  BNDES,  um  banco com fins  sociais,  criado com o

dinheiro público e com o Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT -, carecemos todos

nós,  brasileiros,  de  convenientes  esclarecimentos  e  explicações.  Pairam  dúvidas

nessas propostas, Deputado. Por exemplo, por que o BNDES não financia obra do

metrô?  Não  entendo  por  que  os  empréstimos  ao  comércio  são  os  que  mais

cresceram na carteira do BNDES, e, em contraponto, há um pequeno aumento de

investimentos em infraestrutura. Por que não convidar outros supermercados, como o

grupo francês  Casino,  o  Verdemar,  daqui  de  Belo  Horizonte,  para  que tenham  o

mesmo benefício? Olha, se essa operação der errado e gerar prejuízo, quem cobrirá

o rombo será o Tesouro Nacional, ou seja, o povo brasileiro, que trabalha duro e paga

impostos. O BNDES está privilegiando megagrupos com dinheiro público. Isso é de

assustar. Vamos aguardar o desfecho dessa situação.

Em  segundo  lugar,  Deputado  Bonifácio  Mourão,  Sr.  Presidente  e  demais

Deputados, estou assustado também porque nesse curto espaço de tempo caíram

dois Ministros do governo federal. Aonde iremos parar? Com essas confusões, ficam

suspensas as tão sonhadas e badaladas obras a favor do povo mineiro. Espero que a

Presidente Dilma aja rápido e escolha a sua equipe para honrar as promessas de

campanha eleitoral. Veja bem: o último ato do Ministro dos Transportes, que acaba de

cair, tira investimentos para a duplicação de um pequeno trecho de 80km da BR-381,

o que não corresponde ao trecho todo. Isso também prejudica a revitalização do Anel

Rodoviário e dos trechos da BR-040.

Vamos  torcer  para  que  esse  governo  tenha  mais  cuidado  com  o  time  de

assessores; vamos torcer também para que nomeie novos integrantes para o DNIT

que tenham competência e ficha limpa, a fim de agirem a favor das nossas obras. O

tempo está contra, e os acidentes se multiplicam nas nossas estradas federais. O ano

que vem será ano eleitoral, e as coisas irão complicar.
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Acho que a turma de apoio da Presidente Dilma tem de ter consciência e deixá-la

trabalhar, porque ela quer trabalhar. Estados e Municípios precisam de apoio político,

administrativo e financeiro por parte do governo federal, mas o que estamos vendo é

que,  em  pouco  mais  de  seis  meses  de  governo,  a  Presidente  Dilma  enfrentou

intempéries que a obrigaram a fazer mudanças prematuras na sua equipe de governo

num efeito dominó. Somando-se a tudo isso, estamos vendo que o governo da “mãe

do PAC” pagou apenas R$1.570.000.000,00 para novas obras do programa até o mês

de junho, ou seja, o PAC está parecendo agora um filho adormecido da Presidente

Dilma,  pois a maior  parte dos investimentos do PAC neste ano foram para pagar

despesas pendentes do governo Lula, que deixou restos a pagar.

Acho que o ex-Presidente Lula, meus amigos Deputados e Deputadas, deixou uma

série de minas explosivas de efeito retardado para serem detonadas ao longo dos

anos  nas  mãos  da  nossa  Presidente  Dilma,  sua  sucessora.  Olha  que  não  é  a

Oposição  no  Planalto  que  tira  o  sono  da  Presidente  Dilma;  são  seus  próprios

companheiros. É de lamentar, pois acredito que a Presidente Dilma é e está bem-

intencionada, mas, nesses seis meses, estamos vendo muita crise e pouco governo.

Prefeitos reclamam dos restos a pagar,  Deputado Bonifácio Mourão. Prefeitos que

fizeram convênios com a Caixa Econômica Federal não receberão os restos a pagar.

Estão com as obras no meio do caminho, paralisadas, com as construtoras querendo

receber dos Prefeitos, e os Prefeitos sem o dinheiro do governo federal. E não vale a

pena nem comentar a burocracia da Caixa Econômica Federal.

Minas  Gerais  está  aguardando,  meus  amigos  e  amigas,  os  investimentos

prometidos na campanha eleitoral, e até agora nada para o Aeroporto de Confins. A

Copa do Mundo está aí, na nossa porta. Este ano tem eleição, 2014 é ano de eleição,

e quero ver como vamos dar conta do recado se medidas sérias não forem adotadas

e se não houver competência técnica. É preciso urgência nessas licitações, mas não

com desrespeito à Lei nº  8.666 com esse regime diferenciado de contratações. É

extremamente  preocupante  esse  quadro.  Nós,  parlamentares  mineiros,  temos  de

estar atentos a essa situação.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputado Rômulo Viegas, tendo em

vista o pronunciamento de V.  Exa.,  são tantas as  considerações que teríamos de
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fazer, que faríamos um discurso paralelo, mas esse não é o nosso objetivo, que agora

é aparteá-lo.

Quem vê aqui escrito “Silêncio, estamos licitando”, acha que é uma charge, mas

não  é.  É  um  espelho  da  realidade.  Isso  simboliza  o  que o  governo  federal  está

fazendo no que se refere a todas as obras relativas à preparação para a Copa do

Mundo. São bilhões e bilhões de reais que serão gastos sem as licitações cumprirem

o que dispõe a Lei nº 8.666. É uma exceção que se abre para se gastarem bilhões e

bilhões sem a presença dos olhos do povo brasileiro. Isso é muito sério.

V. Exa. abordou outros assuntos tão sérios quanto esse. Sobre o pronunciamento

do  Presidente  do  Banco  Central  aconselhando que  não se  aumente  salário  para

ninguém no segundo semestre, veja V. Exa. que, se fosse um de nós, da Assembleia,

que falasse isso, ou uma pessoa do povo, já não seria certo, mas o Presidente do

Banco Central falar isso para o Brasil inteiro, aconselhar a não se reajustar salário...

Enquanto isso, em Minas estamos vendo os Deputados da Oposição estimulando as

greves, trazendo o pessoal para dentro da Assembleia em busca de novos salários, o

que é justo. Se o governo pudesse, pagaria muito mais. Quem não reconhece os

méritos da professora, do policial, dos servidores de modo geral? Agora, o Presidente

do Banco Central falar nesses termos...

Por último, V. Exa. aborda, com muita sabedoria, o que acontece lamentavelmente

no governo federal, primeiro com a crise do Ministério da Cultura, com a Ministra Ana

de  Hollanda;  depois  com  o  Palocci,  da  Casa  Civil;  e  agora  no  Ministério  dos

Transportes,  com  Alfredo  Nascimento  e  todos  aqueles  culpados,  com  desvio  de

verba, fato que se transformou num escândalo nacional.

Enquanto isso, o Brasil inteiro tem prejuízo e, sobretudo, Minas Gerais, conforme V.

Exa.  acentuou.  A rodovia da morte,  BR-381,  continua,  cada vez mais,  rodovia da

morte. Não existe o Anel Rodoviário, a BR-040, o metrô. O jornal “Estado de Minas”

hoje traz uma manchete que diz que Minas Gerais, só com essa suspensão, terá um

prejuízo de mais de R$3.000.000.000,00. Por qual motivo? Irregularidades. Ficamos

até preocupados com o governo federal, com a Presidente Dilma Rousseff. Não é

possível a situação continuar dessa forma. É preciso tomar uma medida enérgica.

Punir quem deve ser punido de uma vez por todas.
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Parabenizo V.  Exa. por abordar  assuntos de tamanha importância na tribuna da

Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

O Deputado Rômulo Viegas* - Muito obrigado, Líder Bonifácio Mourão.

Na oportunidade, agradeço o Governador Anastasia, que esteve na minha cidade

de São João del-Rei, entregando vários benefícios para a comunidade, inclusive um

fórum regional, que é um espaço republicano, onde todos são tratados igualmente

perante  a  lei,  além  de  realizar  a  reinauguração  da  nossa  unidade  de  pronto

atendimento.

Assim, parabenizo o Governador Anastasia e o nosso líder Aécio.

* - Sem  revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Sargento Rodrigues) - Esgotado o prazo destinado a

esta parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do

Dia,  compreendendo  as  comunicações  da  Presidência  e  de  Deputados  e  a

apreciação de pareceres e de  requerimentos.  Estão abertas  as  inscrições para  o

Grande Expediente da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão  Normativa  da  Presidência  nº  9,  os  Requerimentos  nºs  1.188/2011,  da

Comissão de Administração Pública, 1.189 a 1.191/2011, da Comissão de Transporte,

e 1.192 e 1.193/2011, da Comissão de Educação. Publique-se para os fins do art. 104

do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta  reunião  pelas  Comissões  da  Pessoa  com  Deficiência  -  aprovação,  na  7ª

Reunião  Ordinária,  em  6/7/2011,  do  Requerimento  nº  1.037/2011,  do  Deputado

Marques Abreu; do Trabalho - aprovação, na 13ª Reunião Ordinária, em 6/7/2011, dos

Requerimentos nºs 1.082/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 1.132/2011, do

Deputado Fred Costa; de Meio Ambiente - aprovação, na 5ª Reunião Extraordinária,
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em  6/7/2011,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  856/2011,  do  Deputado  Inácio  Franco,

1.311/2011,  do  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  1.514/2011,  do  Deputado  Hely

Tarqüínio, com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça, 1.534/2011, do Deputado

Neider Moreira, e 1.629/2011, do Deputado Rogério Correia, e dos Requerimentos

nºs 837/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 914 e 915/2011, da Comissão de

Turismo, 1.051/2011, do Deputado Hélio Gomes, e 1.088/2011, do Deputado Duarte

Bechir;  de  Fiscalização  Financeira  -  aprovação,  na  16ª  Reunião  Ordinária,  em

6/7/2011,  do  Requerimento  nº  1.081/2011,  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva;  de

Política  Agropecuária  -  aprovação,  na  13ª  Reunião  Ordinária,  em  6/7/2011,  dos

Requerimentos nºs 1.083/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 1.102/2011, da

Comissão de Participação Popular; de Cultura - aprovação, na 12ª Reunião Ordinária,

em 6/7/2011, dos Projetos de Lei nºs 1.548/2011, do Deputado Arlen Santiago, com a

Emenda nº 1, e 1.623/2011, do Deputado Tiago Ulisses, e dos Requerimentos nºs

1.080/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel, e 1.092/2011, do Deputado Elismar

Prado;  e  de  Segurança  Pública  -  aprovação,  na  10ª  Reunião  Extraordinária,  em

6/7/2011,  dos  Requerimentos nºs  927 e  928/2011,  do  Deputado Elismar  Prado,  e

1.036/2011, da Deputada Liza Prado, este com a Emenda nº 1 (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  André  Quintão

solicitando a retirada de tramitação da Emenda nº 2 ao Projeto de Lei nº 6/2011, e

Fred  Costa  solicitando  a  retirada  de  tramitação  do  Projeto  de  Lei  nº  60/2011

(Arquivem-se a emenda e o projeto.);  nos termos do inciso XXXII  do art.  232 do

Regimento Interno, requerimento do Deputado Anselmo José Domingos solicitando o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.382/2008; e, nos termos do inciso XXI do art.

232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Fabiano Tolentino e outros

solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a Maçonaria, e Tadeu

Martins Leite e outros solicitando a convocação de reunião especial para homenagear

a cantora Paula Fernandes pelos 19 anos de carreira.

Questão de Ordem

O Deputado Rômulo Viegas - Sr. Presidente, em virtude da falta de quórum para a
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continuação de nossos trabalhos, solicito o encerramento de plano da reunião.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 717/2011, uma vez que permaneceu em ordem do

dia  por  seis  reuniões;  informa  ao  Plenário  que,  no  decorrer  da  discussão,  foi

apresentada ao projeto uma emenda do Deputado Rogério Correia, que recebeu o nº

8, e, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno, encaminha a emenda com

o projeto à Comissão de Administração Pública, para parecer.

- O teor da Emenda nº 8 foi publicado na edição anterior.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a extraordinária de terça-feira, dia 12, às 20 horas, nos termos do

edital de convocação, e para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte

ordem  do  dia:  (-  A  ordem  do  dia  anunciada  será  publicada  na  edição  do  dia

12/7/2011.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/7/2011

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião - Registro de presença -

Discussão  e  Votação  de  Proposições:  Requerimento  da  Deputada  Liza  Prado;

aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 717/2011; requerimento da

Deputada  Liza  Prado;  aprovação  do  requerimento  -  Discussão,  em  1º  turno,  do

Projeto de Lei nº 5.092/2010; requerimento da Deputada Liza Prado; aprovação do

requerimento -  Discussão,  em 2º  turno,  do Projeto  de Lei  nº  4/2011;  discurso  do

Deputado  Rogério  Correia;  encerramento  da  discussão;  votação  do  projeto;

aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de

Lei  nº  874/2011; aprovação na forma do vencido em 1º turno -  Discussão, em 2º
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turno, do Projeto de Lei nº 879/2011; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto

de Lei nº 963/2011; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º

turno, do Projeto de Lei nº 1.111/2011; aprovação na forma do vencido em 1º turno -

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  328/2011;  aprovação  na  forma  do

Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

466/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 2; prejudicialidade do Substitutivo nº

1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 583/2011; aprovação na forma do

Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

817/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 2; prejudicialidade do Substitutivo nº

1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 974/2011; aprovação - Discussão, em

1º turno, do Projeto de Lei nº 1.231/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 -

Discussão,  em  1º  turno,  da  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  16/2011;

encerramento da discussão - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Dilzon Melo - Adelmo Carneiro Leão

-  Almir  Paraca  -  Ana Maria  Resende -  Anselmo José Domingos  -  Antônio  Carlos

Arantes -  Antônio Júlio  -  Arlen Santiago -  Bruno Siqueira -  Carlin Moura -  Cássio

Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros -

Delvito Alves - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro

- Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa -

Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - João Leite - Juninho Araújo -

Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - 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  -  Sebastião  Costa  -  Tadeu Martins  Leite  -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  9h14min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
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trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- A Deputada Liza Prado, 2ª-Secretária “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.

Questão de Ordem

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, solicito a suspensão da reunião por alguns

minutos, para entendimentos.

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente -  A Presidência  vai  suspender  a reunião  por  35  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.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário, de alunos da 8ª

série do Colégio Santa Dorotéia, do Bairro Sion, e cumprimenta os queridos alunos.

Sejam bem-vindos à Assembleia de Minas.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada Liza Prado, solicitando a

inversão  da  pauta  desta  reunião,  de  modo  que  as  Propostas  de  Emenda  à

Constituição nºs 16 e 21/2011 e o Projeto de Lei nº 823/2011 sejam apreciados em

último lugar, nessa ordem, e os Projetos de Lei nºs 717/2011 e 5.092/2010 sejam

apreciados  em  primeiro  lugar,  nessa  ordem.  Em  votação,  o  requerimento.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se  encontram  (-
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Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 717/2011, do Tribunal de Contas, que

altera a estrutura de cargos de direção e assessoramento do Tribunal de Contas do

Estado de Minas e dá outras providências. Vem à Mesa requerimento da Deputada

Liza Prado, solicitando o adiamento da discussão do referido projeto. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 5.092/2010, do Governador do Estado,

que cria cargos e altera a estrutura da carreira Agente de Segurança Penitenciário,

modifica o anexo III da Lei nº 15.462, de 13/1/2005, reajusta os valores da vantagem

pessoal de que trata o art. 1º da Lei nº 10.470, de 15/4/91, e dá outras providências.

Vem  à  Mesa  requerimento  da  Deputada  Liza  Prado,  solicitando  o  adiamento  da

discussão do mencionado projeto. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 2º 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

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 Rogério

Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, solicitei a discussão para reiterar a

minha posição pessoal  e também a do Bloco Minas sem Censura em relação ao

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.

Votamos favoravelmente a esse projeto em 1º turno e também o faremos em 2º

turno. Já há, por parte do Tribunal de Justiça, uma liminar que suspende o pagamento

da  pensão  alimentícia  a  ex-Governadores  e  viúvas.  Na  realidade,  o  Juiz  de  1ª

instância concedeu uma liminar  suspendendo esse pagamento. Nós, em 1º turno,

aprovamos o fim da pensão aos futuros Governadores de Estado. A minha posição,

em 1º turno, foi favorável e também o será em 2º turno, e gostaria de esclarecer os

motivos.

Sr. Presidente, em primeiro lugar, esse projeto de lei foi apresentado por duas ou
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três vezes - acredito que em três legislaturas anteriores - pela Deputada Maria José

Haueisen, que hoje é Prefeita de Teófilo Otôni. Em nome da Bancada do PT, naquela

ocasião, a Deputada apresentou o projeto, pois já considerava injusto o recebimento

dessa  pelos  Governadores,  pedindo  a  extinção  da  pensão,  em  três  legislaturas.

Nessas ocasiões, não fomos vitoriosos, especialmente porque o que hoje constitui a

base do governo, o PSDB e o antigo PFL, atual DEM, que são a espinha dorsal do

governo na Assembleia Legislativa, e também o eram à época, sempre se posicionou

contrariamente ao projeto. Em seu primeiro governo, o Governador Aécio Neves se

posicionou contrariamente à aprovação do projeto da Deputada Maria José Haueisen,

e a pensão foi mantida. Felizmente, agora, houve uma mudança da opinião da base

do governo, especialmente do Governador Anastasia. Gostamos disso e temos de

aplaudir a sua iniciativa. Houve uma revisão do posicionamento anterior do partido

que compõe a base do governo, e, por decisão do Governador, foi enviada matéria

propondo a extinção da pensão.

Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados  e  Sras.  Deputadas na Assembleia  Legislativa  já

havia  matéria  idêntica  do  Deputado  Paulo  Guedes,  que,  fazendo  justiça  a  uma

tradição  da  Bancada  do  PT  -  como  disse,  iniciada  pela  Deputada  Maria  José

Haueisen -, apresentou o projeto de lei antes de o Governador do Estado enviar a sua

mensagem. Consideramos que esse projeto é do PT, do Deputado Paulo Guedes.

Estranhamente, no Poder Legislativo foi atribuída ao Governador a autoria dele! Em

primeiro  lugar,  o  projeto  foi  apresentado  pelo  Deputado  Paulo  Guedes.  A

argumentação de anexação do projeto do Deputado Paulo Guedes ao do Governador

diz claramente que o motivo dessa anexação é que o Governador havia apresentado

o projeto antes. Basta lermos o que está anexado no projeto que tenho em mãos,

para verificarmos isso: ao verificarmos a data, vemos que ela não condiz com o que

foi  dito,  pois  o  Deputado Paulo  Guedes  apresentou  o  projeto  primeiro;  porém,  o

Governador do Estado está sem iniciativa no processo legislativo e há o costume do

governo do Estado de Minas  Gerais  –  costume esse que não é  de  hoje,  pois  o

Governador Aécio Neves fazia isso, e me parece que o Governador Anastasia o fará

também - de pegar projetos e programas nacionais do governo Lula e da Presidente

Dilma  e  dizer  que  é  dele.  Parece-me  que,  neste  caso,  o  Governador,  por  falta
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completa de iniciativa, resolveu fazer o mesmo e se apoderou de um projeto nosso

dizendo ser  dele,  projeto  que,  inicialmente,  foi  apresentado  pelo  Deputado Paulo

Guedes, como consta claramente no processo.

Veja,  Deputado  Luiz  Carlos,  o  Governador,  sem  iniciativa  -  porque  quase  não

apresenta  projeto  social  -,  desconhecendo como a  Assembleia  Legislativa  atua  e

sempre  propondo  alterações  por  meio  de  leis  delegadas  -  não  altera  corpo

administrativo de secretaria por projeto de lei  -, diz que esse projeto do Deputado

Paulo Guedes é dele. O Governador anexou o projeto do Deputado Paulo Guedes

com o argumento  de  que haveria  vício  de  origem, argumento  que não convence

ninguém, porque a Comissão de Constituição e Justiça, na legislatura retrasada, já

havia  dado  parecer  favorável  ao  projeto  da  Deputada  Maria  José  Haueisen,  não

verificando nenhum vício de origem. Então, o governo, para encampar um projeto de

autoria do PT, fez anexar o projeto do Deputado ao do Governador.

É bom que isso fique esclarecido, para que a população saiba como age o governo:

a um projeto de iniciativa reiterada do PT, a que sempre foi contrária, agora a base do

governo fica a favor. Tudo bem, mas que se indiquem os que sempre defenderam

isso. Ao contrário, agora estão dizendo que o projeto é deles. Assim eles fazem com o

Luz Para Todos, que é do governo federal. Eles fingem que o projeto é do PSDB, mas

não é. Assim eles fazem e mudam o nome, como fizeram com um projeto vitorioso no

Brasil, que é o Fome Zero, instituído pelo Presidente Lula, cujo Ministro, à época, era

Patrus Ananias. Em Minas, eles mudaram o nome do programa, que passou a se

chamar Minas sem Fome. A verba é toda do governo federal, mas o governo finge

que é dele e se apodera de algo que não é seu. É mania do governo fazer isso. Foi

assim  que o ex-Governador  Aécio Neves agiu  durante oito  anos:  apoderou-se de

programas sociais que o governo do PSDB nunca colocou em prática e, com recursos

do  governo  federal,  apresentou-os  como se  fossem  do governo  do  Estado:  pura

trapaça eleitoral.

Esse governo realmente nos assustou, porque o que fez em Minas Gerais foi dizer

que  havia  déficit  zero.  O  governo  de  Aécio  Neves,  pleno  se  trapaças  eleitorais,

“instituiu” o déficit zero. Chegou até a inaugurar a placa de déficit zero. Como não

tinha o que falar sobre assuntos sociais, o Governador resolveu inaugurar placa de



807
____________________________________________________________________________

déficit zero. Como o déficit zero se transformou numa mentira, por causa do choque

de gestão, o Governador Aécio Neves, agora Senador, teve de ir à imprensa com a

maior  desfaçatez,  com  cara  de  paisagem,  como  dizem  os  jovens...  Aliás,  quero

homenagear  os  jovens  estudantes  que  estão  aqui,  hoje.  Muito  obrigado  pela

presença.

O Senador Aécio Neves foi à imprensa e disse que o déficit  já não é zero, que

existe uma dívida de R$67.000.000.000,00, que é impagável. Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, senhoras e senhores, telespectadores da TV Assembleia, o Governador

confessou que o déficit zero era outra falácia eleitoreira. Nunca existiu déficit zero; a

dívida é de R$67.000.000.000,00, e se pagam R$400.000.000,00 ao ano, de juros de

dívida externa.

É isso o que faz o governo. Como não tem o que apresentar em questão social,

apodera-se de projetos  do governo federal.  E assim fez com o projeto  de lei  em

pauta. Por isto fiz abri  esse parêntese;  para explicar como o governo resolveu se

apoderar  de  um  projeto  do  Deputado  Paulo  Guedes,  que já  foi  apresentado três

vezes  pela  Bancada  do PT,  e  transformá-lo  agora  em  projeto  do  Governador  do

Estado.  Muito  nos  admirou  essa  posição,  mas  a  Corregedoria  da  Casa  assim

resolveu - a Corregedoria da Casa sempre resolve. Aliás, tudo nesta Casa é resolvido

em  favor  do  governo.  Sempre  surge  alguma argumentação jurídica  estranha  que

desmente um fato claro. E “arruma-se” argumento para dar ao governo, por exemplo,

a autoria de projetos nossos. Esse é o fato real da pensão vitalícia. Não obstante, Sr.

Presidente, Deputadas e Deputados, não vamos deixar de votar favoravelmente ao

projeto: seria algo pequeno brigar por causa de autoria e votar contra esse projeto.

Como  ele  tem  origem  em  nossas  convicções,  votaremos  favoravelmente,  mas

devemos esclarecer ao povo mineiro que esse projeto é fruto do que o PT sempre

defendeu nesta Casa e que sofria, até à legislatura passada, oposição da base do

governo, que foi orientada pelo ex-Governador Aécio Neves a votar contra o fim da

pensão vitalícia. Como a mídia está dando relevância a essa questão, o PSDB e o

Governador Anastasia mudaram de ideia e passaram a defender o fim da pensão.

Por mais que o Deputado João Leite não goste que eu diga, quero esclarecer que

existe um acordo para votarmos, e não para deixarmos de falar. O Bloco Minas sem
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Censura tem o objetivo de impedir a censura. Não podemos simplesmente deixar de

dizer ao povo mineiro aquilo que, em nossa opinião, é a verdade e, sendo verdade,

precisa ser dita. Existe uma censura muito grande em vários órgãos da imprensa. Em

alguns deles não pode haver sequer menção ao Bloco Minas sem Censura. Se isso

ocorre, o jornalista corre o risco de ser demitido. Esses órgãos de imprensa - embora

sejam poucos - não permitem a divulgação de fatos desfavoráveis ao Governador do

Estado.  Não  podem  divulgar  sequer  nomes  de  Deputados  do  Bloco  Minas  sem

Censura. Isso é censura.

Não podemos, na Assembleia Legislativa, que é o nosso espaço, deixar de emitir a

nossa opinião. A Oposição, Deputado Sebastião Costa, deve usar esta tribuna; a sua

voz  não  pode  ser  cortada,  como  está  publicado  em  um  jornal  mostrado  pelo

Deputado João Leite, ou seja, que não podemos falar, porque existe um acordo para

não falarmos. Comunico ao Presidente da Casa que isso não existe,  porque não

faremos nenhum acordo para que a Oposição se cale, pois já somos calados em

vários pontos. É necessário fazer esclarecimentos ao povo mineiro.

Sr. Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, que nos está prestigiando hoje, dirigindo

os  trabalhos  desta  reunião,  como temos  uma reunião  importante  daqui  a  pouco,

encerrarei a minha fala. Antes, gostaria apenas de fazer, mais uma vez, a análise de

uma  questão  que  nos  tem  incomodado  muito,  ou  seja,  as  greves  que  estão

acontecendo em Minas Gerais nas áreas de educação, saúde e segurança, por meio

da Polícia Civil, que está completando hoje 56 dias de greve. Em geral, quem vai às

delegacias de polícia são pessoas que necessitam de atendimento, estão sofrendo,

mas não conseguem ser  atendidas. Isso  se estende por  56 dias.  Os professores

estão em greve há quase um mês. Os alunos de escolas públicas precisam dessas

escolas, porque as famílias não têm recursos financeiros para pagar ensino particular.

Dependem, então, de escolas públicas para seu aprendizado. A saúde pública entrou

em greve na semana passada. O mesmo fizeram os servidores do Ipsemg. Então, os

servidores públicos estão penalizados duas vezes: em primeiro lugar, em função da

greve da educação, saúde e segurança pública e, em segundo lugar, por causa da

greve  do  Ipsemg,  já  sucateado,  porque  deixam  de  ser  atendidos  em  hospitais  e

clínicas.  Há  uma  série  de  greves  acontecendo  no  setor  público  que  são
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consequências do choque de gestão, que foi um arrocho dos salários dos servidores

públicos estaduais que implicou desmantelamento do serviço público. Essas greves

ocorrem agora como um basta ao choque de gestão e uma luta pela valorização do

serviço público em Minas Gerais.

O governo  teve,  até  agora,  uma postura no  mínimo indelicada  em  relação aos

grevistas. Por intermédio da sua Assessoria de Relações Sindicais comunicou que

todas as negociações com os servidores em greve estavam suspensas. A Assembleia

Legislativa entrará em recesso no dia 15, na próxima semana. Mas, Deputados e

Deputadas,  como  entraremos  em  recesso  deixando  a  educação  em  greve,  os

professores sem receber salário e os alunos sem estudar? Não podemos sair daqui

deixando esse problemão para Minas Gerais como se nada estivesse acontecendo.

Avalio que nós, Deputados e Deputadas, não podemos sair de recesso deixando os

trabalhadores  da  saúde  em  greve  e  os  mais  pobres  sem  ter  como recorrer  aos

hospitais.  Que  cara  teremos  no  nosso  recesso?  O  nosso  recesso  serve  para

trabalharmos nas bases, mas como chegar lá e dizer que estamos em recesso se os

hospitais  estão  sem  funcionamento?  Com  que  cara  diremos  aos  eleitores  que

entramos em recesso, mas as delegacias de polícia continuam paralisadas? Temos

que  resolver  esse  problema.  O  Presidente  Dinis  Pinheiro  tem  nos  ajudado.  O

Deputado Luiz Humberto Carneiro, Líder do governo, também está se propondo a nos

ajudar. Espero que hoje avancemos nesse procedimento.

Solicito ao Governador do Estado que reveja a sua posição; que se sente com os

grevistas  da  Polícia  Civil,  com  os  professores  e  com  os  grevistas  do  Ipsemg  e

busque,  com esses trabalhadores e com os Deputados,  um acordo possível  para

destravarmos a pauta. A posição do nosso Bloco é não votar os projetos do governo

enquanto esse problema do serviço público não for sanado. Esse é o posicionamento

do nosso Bloco. Em relação aos projetos dos Deputados, como o do Deputado Paulo

Guedes, nós o aprovaremos, assim como os demais projetos dos Deputados, mesmo

que, nas Comissões, o governo não tenha agido assim conosco. Todos os nossos

requerimentos que pedem investigação estão sendo rejeitados nas Comissões.

Ontem, na Comissão de Esportes, foi rejeitado um documento para o Tribunal de

Contas do Estado fazer uma análise em relação ao Mineirão. Não quero adentrar-me



810
____________________________________________________________________________

nesse problema, mas o Governador Aécio Neves, na época, pagou R$17.800.000,00

por  um projeto base de reforma do Mineirão.  Hoje,  o problema do Ministério  dos

Transportes está na mídia, mas aqui o governo do Estado não deixa que façamos

uma análise do procedimento do Mineirão, já denunciado pelo Tribunal de Contas, em

que  R$17.800.000,00  foram  pagos  a  um  escritório  de  amigos  do  Senador  Aécio

Neves. No projeto da Cidade Administrativa, o Niemeyer recebeu R$3.500.000,00,

mas o Gustavo Penna, amigo do Aécio,  recebeu R$17.800.000,00 por  algo muito

menor que o feito pelo Niemeyer.  A Assembleia Legislativa não pode apurar esse

escândalo porque a base do governo majoritária não o permite. É triste, mas é a

verdade que o povo mineiro precisa saber.

Sr. Presidente, somos favoráveis à aprovação do projeto. Peço aos Deputados que

acompanhem a nossa liderança na votação. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros 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 4/2011 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 874/2011, do Deputado José Henrique,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Frei Inocêncio 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 874/2011 na forma do vencido em 1º turno.

À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 879/2011, do Deputado Almir Paraca,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Itajubá  o  imóvel  que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.

Em discussão,  o projeto.  Não  há oradores inscritos.  Encerra-se a  discussão.  Em

votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 963/2011, do Deputado Inácio Franco,
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que autoriza o Estado de Minas Gerais a doar ao Município de Bom Despacho 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  963/2011 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.111/2011, do Deputado Leonardo

Moreira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Monte Sião 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 1.111/2011 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão,  em 1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  328/2011,  do  Deputado Sargento

Rodrigues, que acrescenta artigo à Lei nº 14.184, de 31/1/2002, que dispõe sobre o

processo administrativo da administração pública estadual.  A Comissão de Justiça

conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na

forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Justiça,  com  a  Emenda  nº  1,  que

apresenta.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a

discussão.  Em  votação,  o  Substitutivo  nº  1,  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 328/2011 na forma do Substitutivo nº 1, com a Emenda nº

1. À Comissão de Administração Pública.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 466/2011, do Deputado Alencar da

Silveira Jr., que dispõe sobre a devolução do valor da matrícula nos estabelecimentos

de ensino superior nas situações que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela
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constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  A

Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº

2, que apresenta, e pela rejeição 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 2. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Com  a  aprovação  do  Substitutivo  nº  2,  fica

prejudicado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei

nº 466/2011 na forma do Substitutivo nº 2. À Comissão de Educação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 583/2011, do Deputado Elismar Prado,

que 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.  A Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na

forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  A Comissão  do  Trabalho  opina  pela

aprovação do projeto, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Justiça, com a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina  pela  aprovação do  projeto  na  forma do Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de

Justiça, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão do Trabalho. Em discussão,

o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Em  votação,  o

Substitutivo  nº  1,  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

583/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  com  a  Emenda  nº  1.  À  Comissão  do

Trabalho.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  817/2011,  do  Deputado  Gilberto

Abramo,  que  dispõe  sobre  instalação  de  brinquedotecas  em  hospitais,  clínicas,

unidades de saúde e outros estabelecimentos similares, para atendimento pediátrico

em regime de internação. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Saúde opina

pela  aprovação do projeto  na  forma do Substitutivo  nº  2,  que  apresenta,  ficando
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prejudicado o Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização

Financeira  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  da

Comissão de Saúde. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 2. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação

do Substitutivo nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em

1º turno, o Projeto de Lei nº 817/2011 na forma do Substitutivo nº 2. À Comissão de

Saúde.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 974/2011, do Deputado Tiago Ulisses,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Cachoeira  de  Minas  os

imóveis que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do

projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,

o  projeto.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.231/2011, do Deputado Leonardo

Moreira, que altera o parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 16.910, de 3/8/2007. A

Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº  1, da Comissão de Justiça. Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,

o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto

de Lei  nº  1.231/2011 na forma do Substitutivo  nº  1.  À  Comissão de Fiscalização

Financeira.

Discussão,  em 1º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº  16/2011, do

Deputado Romeu Queiroz e outros, que dá nova redação ao inciso VII do artigo 2º e

acrescenta parágrafo ao artigo 227 da Constituição do Estado para dispor sobre o

acesso à informação e  à internet.  A Comissão Especial  opina  pela  aprovação da

proposta com as Emendas nºs 1 e 2, que apresenta. Em discussão, a proposta. Não

há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
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Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados  para  a  ordinária  de  logo  mais,  às  14  horas,  com  a  ordem  do  dia  já

publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 30/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Centro Comunitário Primeiro de Maio, com sede no

Município de Ponte Nova.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada.  Cabe  agora  a  esta  Comissão  deliberar  conclusivamente  sobre  a

matéria, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 30/2011 tem por escopo seja declarado de utilidade pública o

Centro  Comunitário  Primeiro  de  Maio,  com  sede  no  Município  de  Ponte  Nova,

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

atividades sociais, culturais, recreativas e desportivas destinadas à comunidade local.

Cabe  ressaltar  que  a  prática  de  atividades  físicas  traz  benefícios  individuais  e

sociais,  pois contribui  para a formação física e psíquica dos indivíduos e reduz a

probabilidade do aparecimento de doenças. Especialmente na adolescência, quando

os jovens estão  sujeitos  a problemas  psicológicos e podem ser  influenciados por

hábitos  prejudiciais,  que geram conflitos  internos  capazes de desvirtuar  valores  e

dificultar a aprendizagem, o esporte se reveste de indiscutível importância, prestando

grande contribuição ao desenvolvimento da sociedade.
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Diante dessas considerações, é meritória a intenção de se conceder à entidade a

pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 30/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2011.

Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 32/2011

Comissão Especial

Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  69/2011,  publicada  em  26/5/2011  no  “Diário  do

Legislativo”, o Governador do Estado enviou a esta Casa para exame, 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 6/8/2004, a indicação da Sra. Célia Pimenta Barroso Pitchon para o cargo

de Ouvidora-Geral do Estado.

Constituída a Comissão Especial, nos termos do art. 111, I, “c”, combinado com o §

1º do art. 146, do Regimento Interno, procedeu-se à arguição pública da indicada.

Pelo “curriculum vitae”  apresentado pela  candidata,  constata-se sua qualificação

profissional  na campo do Direito,  com notória  militância na advocacia, e relevante

atuação cívico-institucional junto à sociedade civil e ao Estado, o que comprova sua

capacidade  e  conhecimento  para  desempenhar  com  eficiência  as  elevadas

competências atribuídas ao cargo de Ouvidora-Geral do Estado. Ouvida em arguição

pública por esta Comissão, a indicada demonstrou conhecimento, respondendo com

clareza e objetividade às questões que lhe foram formuladas.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos favoravelmente à indicação da Sra.  Célia  Pimenta

Barroso Pitchon para o cargo de Ouvidora-Geral do Estado de Minas Gerais.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2011.

Tiago Ulisses, Presidente – Sebastião Costa, relator – Durval Ângelo – Gustavo

Corrêa – Gustavo Valadares.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 634/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.775/2010, tem por objetivo dar

denominação à rodovia que menciona.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/3/2011 e distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Na  reunião  de  12/4/2011,  a  relatoria  solicitou  fosse  a  proposição  baixada  em

diligência à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, para que

enviasse informações sobre o trecho a ser denominado.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 634/2011 tem por escopo dar a denominação de José Marques

de Moraes à rodovia que liga o Município de Juruaia à Rodovia MG-446, entre os

Municípios de Nova Resende e Muzambinho.

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
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de competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa,  foi  editada a Lei  n° 13. 408,  de 1999,  que,  além de

atribuir  ao Legislativo  a competência de dispor  sobre a matéria,  determina que a

escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado relevantes serviços

à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras

referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Ademais,  a  Constituição mineira  não inseriu  o  assunto  no  domínio  da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do

projeto por membro deste Parlamento.

Cabe ressaltar que, em resposta à diligência solicitada, a Secretaria de Estado de

Casa Civil e de Relações Institucionais enviou o Ofício nº 232/2011, informando que o

segmento não possui denominação oficial.

Diante dessas considerações, apresentamos a Emenda nº 1, 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° 634/2011 com a seguinte Emenda  nº 1.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art.  1º – Fica denominada Rodovia José Marques de Moraes a Rodovia 900 –

AMG – 1530, que liga o entroncamento da BR-491 ao Município de Juruaia.”.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  –  André  Quintão,  relator  –  Cássio  Soares  –  Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 677/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei em epígrafe, resultante
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do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.219/2010,  tem  por  objetivo  dar  a

denominação de Prefeito Aveny Ribeiro Rocha à rodovia que menciona.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24/3/2011 e distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Na reunião de 14/4/2011,  esta relatoria solicitou fosse a proposição baixada em

diligência à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais para que

enviasse informações sobre o trecho a ser denominado.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 677/2011 tem por escopo dar a denominação de Prefeito Aveny

Ribeiro  Rocha  à  Rodovia  AMG-900,  código  3215,  que  liga  o  Município  de

Serranópolis de Minas ao Município de Porteirinha.

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.

No uso dessa prerrogativa,  foi  editada a Lei  n° 13. 408,  de 1999,  que,  além de

atribuir  ao Legislativo  a competência de dispor  sobre a matéria,  determina que a
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escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado relevantes serviços

à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras

referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Ademais,  a  Constituição mineira  não inseriu  o  assunto  no  domínio  da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do

projeto por membro deste Parlamento.

Cabe ressaltar que, em resposta à diligência solicitada, a Secretaria de Estado de

Casa Civil e de Relações Institucionais enviou o Ofício nº 231/2011, informando que o

segmento não possui denominação oficial.

Diante dessas considerações, apresentamos a Emenda nº 1, 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° 677/2011 com a seguinte Emenda  nº 1.

EMENDA Nº 1

Substitua-se  no  art.  1º  a  expressão  “Rodovia  AMG-900,  código  3215”  pela

expressão “Rodovia 900-AMG-3215”.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  –  Luiz  Henrique,  relator  –  Cássio  Soares  –  André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 678/2011

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  4.914/2010,  tem  por  objetivo  dar

denominação à rodovia que menciona.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24/3/2011 e distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto
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aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Na reunião de 14/4/2011,  esta relatoria solicitou fosse a proposição baixada em

diligência à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais para que

enviasse informações sobre o trecho a ser denominado.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 678/2011 tem por escopo dar a denominação de Pedro Dias do

Nascimento à Rodovia LMG-610, que liga o Município de Pedra Azul ao Município de

Mata 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.

No uso dessa prerrogativa,  foi  editada a Lei  n° 13. 408,  de 1999,  que,  além de

atribuir  ao Legislativo  a competência de dispor  sobre a matéria,  determina que a

escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado relevantes serviços

à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras

referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Ademais,  a  Constituição mineira  não inseriu  o  assunto  no  domínio  da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do
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projeto por membro deste Parlamento.

Cabe ressaltar que, em resposta à diligência solicitada, a Secretaria de Estado de

Casa Civil e de Relações Institucionais enviou o Ofício nº 230/2011, informando que o

segmento não possui denominação oficial.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 678/2011.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  –  Luiz  Henrique,  relator  –  Cássio  Soares  –  André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 708/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  do  Bairro  da

Capelinha, com sede no Município de Ouro Fino.

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 708/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos  Moradores  do  Bairro  da  Capelinha,  com  sede  no  Município  de  Ouro  Fino,

entidade  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  fundada  em  1990,  que  tem  por

escopo  zelar  pela  melhoria  das  condições  de  vida  dos  moradores  daquela

comunidade.

Com  esse  propósito,  a  instituição  promove  atividades  sociais,  culturais  e

desportivas; fomenta a cordialidade entre seus associados; assiste pessoas carentes

por  meio  de  campanhas  de  alimentos,  medicamentos  e  agasalhos;  promove

atividades de proteção da saúde, da família, da infância e da velhice; orienta sobre a
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preservação do meio ambiente.

Diante do relevante trabalho realizado pela Associação dos Moradores do Bairro da

Capelinha,  especialmente  em  prol  dos  que  se  encontram  em  situação  de

vulnerabilidade,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 708/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.185/2011

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  4.123/2009,  tem  por  objetivo  dar  a

denominação de Paulo Alves do Carmo à Rodovia LMG-825, entre o Município de

Moeda e a BR-040.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/4/2011 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.

Na  reunião  de  10/5/2011,  a  relatoria  solicitou  fosse  a  proposição  baixada  em

diligência à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais para que

enviasse informações sobre o trecho a ser denominado.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.185/2011 tem por escopo dar a denominação de Paulo Alves

do Carmo à Rodovia LMG-825, entre o Município de Moeda e a BR-040.

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
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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 de suplementar as legislações federal e estadual para atender às

suas peculiaridades.

A regra básica para delimitar a competência do Estado membro está consagrada no

§ 1° do art. 25 da Carta Magna. É a chamada competê ncia residual, que lhe faculta

tratar  das  matérias  que  não  se  enquadram  no  campo  privativo  da  União  ou  do

Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa,  foi  editada a Lei  n° 13. 408,  de 1999,  que,  além de

atribuir  ao Legislativo  a competência de dispor  sobre a matéria,  determina que a

escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado relevantes serviços

à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras

referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Ademais,  a  Constituição mineira  não inseriu  o  assunto  no  domínio  da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do

projeto por membro deste Parlamento.

Cabe ressaltar que, em resposta à diligência solicitada, a Secretaria de Estado de

Casa Civil e de Relações Institucionais enviou o Ofício nº 224/2011, informando que o

segmento não possui denominação oficial.

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° 1.185/2011 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica denominada Rodovia Paulo Alves do Carmo a Rodovia LMG-825,
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que liga  o o Município de Moeda ao entroncamento da BR-040,  no Município  de

Itabirito.”.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  –  André  Quintão,  relator  –  Cássio  Soares  –  Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.335/2011

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  4.654/2010,  tem  por  objetivo  dar  a

denominação de Escola Estadual Nossa Senhora Aparecida à Escola Estadual do

Centro Socioeducativo Nossa Senhora Aparecida, localizada no Município de Montes

Claros.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/4/2011 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.

Na reunião de 24/5/2011, a relatoria solicitou que a proposição fosse baixada em

diligência à Secretaria de Estado de Educação, a fim de que informasse a esta Casa

se  a  referida  escola  já  possui  denominação  oficial  e  se  existe,  no  Município  de

Montes Claros, outro próprio público estadual com a denominação pretendida.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  1.335/2011  tem  por  escopo dar  a  denominação de Escola

Estadual  Nossa  Senhora  Aparecida  à  Escola  Estadual  do  Centro  Socioeducativo

Nossa Senhora Aparecida, localizada no Município de Montes Claros.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  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
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suas peculiaridades.

A regra básica para delimitar a competência do Estado membro está consagrada no

§ 1° do art. 25 da Carta Magna. É a chamada competê ncia residual, que lhe faculta

tratar  das  matérias  que  não  se  enquadram  no  campo  privativo  da  União  ou  do

Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa,  foi  editada a Lei  n° 13. 408,  de 1999,  que,  além de

atribuir  ao Legislativo  a competência de dispor  sobre a matéria,  determina que a

escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado relevantes serviços

à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras

referências às tradições históricas e culturais do Estado. Em seu art. 3º, essa norma

veda  a  existência  de,  em  um  mesmo  município,  mais  de  um  estabelecimento,

instituição ou próprio público estadual com igual denominação.

Nesse ponto, cabe informar que, em resposta à diligência solicitada, a Secretaria de

Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, por meio do Ofício nº 220/2011,

encaminha parecer da Superintendência Regional  de Ensino  – SRE – de Montes

Claros, informando que não será possível a denominação pretendida pela proposição

em análise porque já existe, no Município de Montes Claros, o Centro Socioeducativo

Nossa Senhora Aparecida.

Dessa forma, a pretensão do projeto de lei em análise contraria a legislação que

versa sobre denominação de próprios  públicos,  especialmente o art.  3º  da  Lei  nº

13.408, de 1998, e não deve prosperar nesta Casa.

Conclusão

Em  vista  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.335/2011.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Luiz  Henrique,  relator  –  André  Quintão  –  Bruno

Siqueira – Rosângela Reis.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.445/2011

Comissão de Saúde

Relatório

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

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Regional  dos  Terapeutas  Holísticos  e

Energéticos – Arthe –, com sede no Município de Abaeté.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada.  Cabe  agora  a  esta  Comissão  deliberar  conclusivamente  sobre  a

matéria, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.445/2011 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Regional dos Terapeutas Holísticos e Energéticos – Arthe –, com sede no

Município  de  Abaeté,  entidade  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que

desempenha importante trabalho no campo da saúde.

A Arthe tem como finalidade congregar e representar os profissionais em terapias

alternativas  e  complementares,  visando  à  harmonização  energética  mental,

emocional e física das pessoas e à divulgação da prática e do estudo das terapias

holísticas naturais, energéticas, hipocráticas bem como de outras terapias que visem

à harmonização global do ser humano.

Pela relevância do trabalho desenvolvido pela instituição, consideramos meritória a

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.445/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2011.

Hely Tarqüínio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.447/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
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declarar  de utilidade pública a  Associação Comunitária  dos Vieiras,  com sede no

Município de Candeias.

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 1.447/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária  dos Vieiras,  com sede no Município  de  Candeias,  fundada em  1997

como pessoa jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  com a  finalidade de

promover a melhoria e o desenvolvimento dessa comunidade rural.

Com  esse  propósito,  a  instituição  defende  os  interesses  dos  moradores  e  os

representa  junto  aos  poderes  públicos,  promove  atividades  culturais,  sociais  e

desportivas e incentiva a convivência harmônica entre seus associados.

Diante do relevante trabalho realizado pela Associação Comunitária dos Vieiras, na

busca do pleno exercício da cidadania de seus habitantes, consideramos meritória a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.447/2011, em turno

único.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.509/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Duarte  Bechir,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

finalidade declarar de utilidade pública a Associação Independente Esporte Clube,

com sede no Município de Ouro Branco.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar sobre a matéria,

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou. Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre
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a matéria, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  1.509/2011 tem por  escopo declarar  de  utilidade pública  a

Associação Independente Esporte Clube, com sede no Município de Ouro Branco,

entidade de direito privado, sem fins econômicos, que tem como objetivo proporcionar

a difusão de atividades sociais,  cívicas,  culturais  e desportivas,  principalmente do

futebol amador.

Para  a  consecução  de  seus  propósitos,  a  instituição  compete  em  todas  as

modalidades esportivas amadoristas especializadas, inclusive futebol feminino, nos

termos da legislação vigente.

Dessa forma, incentiva as pessoas, por meio do esporte e da cultura, 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.

Por  fim,  cabe  esclarecer  que  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça, suprime, no art. 1º do projeto, a palavra “associação”, por esta

não fazer parte do nome da entidade estabelecido no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.509/2011, em turno

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

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Gustavo Perrella, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.510/2011

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 Associação Comunitária  O Senhor é Meu Pastor –

Acosep –, com sede no Município de Cana Verde.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada.  Cabe  agora  a  esta  Comissão  deliberar  conclusivamente  sobre  a
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matéria, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.510/2011 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Comunitária O Senhor é Meu Pastor – Acosep –, com sede no Município

de Cana Verde,  entidade de direito  privado,  sem fins lucrativos,  que desempenha

importante trabalho na área social.

A Acosep  tem  como  finalidades  incentivar  a  prática  da  cidadania;  promover  o

desenvolvimento  comunitário,  por  meio  da  realização  de  obras  e  melhoramentos;

prestar serviços assistenciais; proteger a saúde, a família, a maternidade, a infância e

a  terceira  idade;  apoiar  as  gestantes;  distribuir  remédios  e  vacinas;  realizar

campanhas contra doenças transmissíveis e infecto-contagiosas; divulgar a cultura e

o esporte; prestar assistência médica e odontológica; doar materiais de construção

para  edificação e  reforma de moradias  de  pessoas  carentes;  preservar  estradas,

aterros, pontes, canais e bueiros; prestar assistência aos pequenos produtores da

comunidade; melhorar o convívio entre os habitantes da região; combater a fome e a

pobreza e proteger o meio ambiente.

Pela relevância do trabalho desenvolvido pela instituição, consideramos meritória a

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.510/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.518/2011

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 a Associação Beneficente Santa Luzia,  com sede no

Município de Pitangui.

O projeto foi examinado 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  esta  Comissão  deliberar  conclusivamente  sobre  a

matéria, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.518/2011 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Beneficente Santa Luzia, com sede no Município de Pitangui, entidade de

direito  privado,  sem fins  lucrativos,  que desempenha importante  trabalho na  área

social.

Com efeito,  a  entidade  promove  cursos  profissionalizantes  para  adolescentes  e

adultos carentes, a fim de prepará-los para ao mercado de trabalho; realiza palestras

e  cursos  sobre  prevenção  de  doenças  e  uso  de  drogas,  saneamento  básico,

educação  familiar,  integração  social  e  temas  que  contribuam  para  a  melhoria  da

qualidade de vida da população carente e distribui cestas básicas.

Pela relevância do trabalho desenvolvido pela Associação Beneficente Santa Luzia,

consideramos meritória a intenção de se conceder a ela a pretendida declaração de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.518/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.521/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De  autoria  do  Deputado  João  Leite,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa  declarar  de

utilidade pública a Associação Desportiva  Juventude Futebol  Clube,  com sede no

Município de Barbacena.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu  por  sua juridicidade,  constitucionalidade e  legalidade,  cabe agora  a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 1.521/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Desportiva  Juventude  Futebol  Clube,  entidade  de  caráter  desportivo,  sem  fins

lucrativos,  que tem como objetivo  incentivar  o esporte  amador  na modalidade de

futebol.

A Associação tem como finalidade principal promover atividades esportivas, visando

à integração social e à melhoria da qualidade de vida de seus associados. Ademais,

procura, dentro do processo de cooperação e confraternização, desenvolver ações no

campo da assistência social,  saúde, educação, cultura e lazer e, para tanto, firma

convênios com órgãos e entidades congêneres.

Diante dessas considerações, acreditamos ser a instituição merecedora do título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.521/2011,

em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Fabiano Tolentino, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.524/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Centro de Recuperação Social Vaso Novo – Ceresvan

–, com sede no Município de Contagem.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada.  Cabe  agora  a  esta  Comissão  deliberar  conclusivamente  sobre  a

matéria, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.524/2011 tem por escopo seja declarado de utilidade pública o

Centro de Recuperação Social Vaso Novo – Ceresvan –, com sede no Município de

Contagem, entidade de direito  privado, sem fins lucrativos, que tem por finalidade

precípua recuperar dependentes químicos.
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Para  tanto,  a  entidade  mantém  casa  para  o  acolhimento  e  internação  de

dependentes  químicos,  trabalhando  na  prevenção  da  dependência  química  e  no

tratamento e na recuperação dos dependentes químicos. Promove ainda atividades

educacionais e esportivas, auxiliares ao tratamento.

Pela relevância do trabalho desenvolvido pela Ceresvan, consideramos meritória a

intenção de se conceder à entidade a pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.524/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2011.

Neider Moreira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.541/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe tem por

finalidade declarar de utilidade pública a Associação Esportiva Suzana, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar sobre a matéria,

concluiu por sua juridicidade,  constitucionalidade e  legalidade.  Cabe agora a este

órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme preceitua o art.

103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  1.541/2011 tem por  escopo declarar  de  utilidade pública  a

Associação Esportiva Suzana, com sede no Município de Belo Horizonte, entidade de

direito privado, sem fins econômicos, que tem por finalidade proporcionar a difusão do

civismo e da cultura física, principalmente do futebol.

Para a consecução de seus propósitos, a instituição não só incentiva a prática de

todas as modalidades esportivas amadoristas especializadas, mas também participa

de competições.

Dessa forma, contribui para que os indivíduos, por meio do esporte e da cultura, se

tornem agentes de sua própria transformação, além de colaboradores na construção
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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

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.541/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.580/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  Deputado Rogério  Correia,  o  projeto  de  lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Potira –

Amobap –, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

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 1.580/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores do  Bairro Potira  – Amobap –,  com sede no Município de Coronel

Fabriciano, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo

representar seus associados na defesa de seus direitos e interesses.

Com esse propósito, a instituição promove a assistência social, educacional e de

saúde da criança e da família;  a construção coletiva de propostas de promoção e

proteção  da vida,  tendo como prioridade  a  primeira  infância;  estratégias  e  ações

inovadoras e comprometidas com a defesa e o atendimento das necessidades da

criança,  garantindo  seu  acesso  aos  bens  socioculturais  necessários  a  seu  pleno

desenvolvimento; o combate à fome e a pobreza; a proteção e conservação do meio

ambiente; serviços de radiodifusão comunitária;  programas de inclusão da terceira

idade e de pessoas com necessidades especiais.
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Diante  do  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação  dos  Moradores  do

Bairro  Potira  para  a  consolidação  da  cidadania  dos  moradores  dessa  localidade,

consideramos meritória a proposta de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.580/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2011.

Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.611/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Reintegração da Criança e do

Adolescente - Arca -, com sede no Município de Betim.

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 a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  1.611/2011  tem por  escopo declarar  de  utilidade pública  a

Associação de Reintegração da Criança e do Adolescente -  Arca -,  com sede no

Município de Betim, entidade privada, sem fins lucrativos, de caráter filantrópico e

assistencial.

Visando contribuir para a efetivação das Leis Federais nos 8.069, de 1990, e 8.742,

de 1993, Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei Orgânica da Assistência Social,

respectivamente, a entidade busca promover o bem-estar físico, emocional, social e

cultural da criança e do adolescente que se encontre em situação de risco pessoal e

social e colaborar para a inserção e reinserção desses indivíduos às vidas familiar e

comunitária.

Para  tanto,  desenvolve  atividades  educativas,  de  iniciação  ao  trabalho,  de

produção, bem como atividades socioculturais e de apoio familiar.
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Tendo em vista o relevante trabalho realizado pela entidade, consideramos meritório

que lhe seja outorgado o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.611/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.627/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  Deputado Rogério  Correia,  o  projeto  de  lei  em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Central  da  Solidariedade,  com  sede  no

Município de Conselheiro Lafaiete.

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 1.627/2011 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Central  da Solidariedade, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete, pessoa

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

assistência social e congregar entidades assistenciais do Município de Conselheiro

Lafaiete.

Na consecução de seus propósitos, a instituição desenvolve atividades voltadas à

proteção  da  família,  da  infância  e  da  adolescência,  por  meio  do  Programa  de

Promoção  de  Crianças,  Adolescentes  e  Assistência  Familiar,  em  parceria  com

entidades  congêneres,  órgãos  governamentais  e  instituições  não  governamentais

nacionais  ou  internacionais,  sempre  visando  oferecer  às  famílias  em  situação  de

vulnerabilidade social condições mínimas de segurança alimentar,  juntamente com

programas de promoção humana e projetos de geração de emprego e renda.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  realizado  pela  Central  da  Solidariedade,
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consideramos meritório que lhe seja outorgado o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.627/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2011.

Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.683/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Fabiano Tolentino, o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Centro de Iluminação Cristã Luz Universal

Fortaleza de Minas – Ciclufort –, com sede no Município de Divinópolis.

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 1.683/2011 pretende declarar de utilidade pública o Centro de

Iluminação  Cristã  Luz  Universal  Fortaleza  de  Minas  –  Ciclufort  –,  com  sede  no

Município de Divinópolis, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que

tem como finalidade precípua prestar assistência às pessoas em situação de risco,

por meio de projetos, estudos e práticas continuadas.

Buscando integrar o saber e o fazer em prol do aprimoramento da qualidade de

vida,  a  instituição  planeja  e  executa  projetos  e  programas  de  desenvolvimento,

treinamento  e  qualificação  profissional  nas  áreas  de  artesanato,  alimentação,

educação, meio ambiente, esporte e lazer, que visem à inclusão social, à recuperação

da  autoestima  e  à  integração  familiar  das  pessoas  que  acolhe.  Busca,  ainda,

oportunidades de geração de renda e inserção no mercado de trabalho, visando à

autonomia econômica e à estabilidade familiar de seus acolhidos.

Diante do relevante trabalho desenvolvido pelo Centro de Iluminação Cristã Luz
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Universal Fortaleza de Minas para a consolidação da cidadania de seus assistidos,

consideramos meritória a proposta de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.683/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.706/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Missão Maria de Nazaré, com sede no

Município de Divinópolis.

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  esta  Comissão  deliberar  conclusivamente  sobre  a  proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.706/2011 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Missão Maria de Nazaré, com sede no Município de Divinópolis, entidade

de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  fundada  em  2008,  que  tem  por  objetivo

promover a construção da cidadania, visando atender às necessidades inerentes ao

ser humano.

A  documentação  anexada  ao  processo  demonstra  que  a  instituição  realiza

atividades  voltadas  à  criação de condições  de  interação das  pessoas dentro  dos

princípios morais e éticos;  à formação de grupos de pessoas para o mercado de

trabalho  e  a  vida  social,  contribuindo  para  aprimorar  a  educação,  fortalecer  e

estimular  o  espírito  empreendedor,  por  meio  de  cursos,  seminários,  palestras  e

encontros;  ao  desenvolvimento  de  mecanismos  de  análise  das  tendências  de

mercado,  identificando  mudanças  e  evoluções  da  economia  nos  Municípios;  ao

assessoramento  aos  municípios  na  implantação  e  implementação  das  políticas
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públicas, desenvolvendo ações e programas nas áreas do trabalho e da educação; à

promoção da criança, do adolescente e do jovem; à implementação de políticas de

assistência  social;  à  promoção  da  dignidade  humana  na  busca  do  bem-estar

individual e coletivo, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e

solidária;  à  implementação  de  políticas  públicas  de  educação,  desenvolvendo

projetos  de  alfabetização  de  jovens,  nos  quais  busca  atender  aos  requisitos

educacionais  que  favoreçam  a  construção  da  cidadania;  ao  acolhimento  de

dependentes químicos e à implementação de ações humanitárias que auxiliem ou

possibilitem sua recuperação.

Por isso, é oportuna a intenção de se conceder à referida Associação a pretendida

declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.706/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2011.

Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.707/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei  em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Dias Fort Futebol Clube, com sede no Município de

Sabará.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme

preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.707/2011 tem por escopo seja declarado de utilidade pública o

Dias Fort Futebol Clube, com sede no Município de Sabará. Entidade civil, sem fins

lucrativos, a instituição tem como propósito principal promover e incentivar o esporte

amador especializado em todas as modalidades, especialmente o futebol.
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No cumprimento de seus objetivos programáticos, a instituição fomenta programas

e ações sociais e culturais.

Cabe  ressaltar  que  a  prática  de  atividades  físicas  traz  benefícios  individuais  e

sociais,  pois contribui  para a formação física e psíquica dos indivíduos e reduz a

probabilidade do aparecimento de doenças. Especialmente na adolescência, quando

os jovens estão  sujeitos  a problemas  psicológicos e podem ser  influenciados por

hábitos  prejudiciais,  que geram conflitos  internos  capazes de desvirtuar  valores  e

dificultar a aprendizagem, o esporte se reveste de indiscutível importância, prestando

grande contribuição ao desenvolvimento da sociedade.

Diante dessas considerações, é meritória a intenção de se conceder à entidade a

pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.707/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2010.

Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.722/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  Deputado Gustavo Corrêa,  o  projeto  de  lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Caminhoneiros de Itapeva –

ACI –, com sede no Município de Itapeva.

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 1.722/2011 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação  dos  Caminhoneiros  de  Itapeva  –  ACI  –,  com  sede  no  Município  de

Itapeva,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como

finalidade  a  conscientização  e  a  mobilização  dos  caminhoneiros  na  defesa  dos
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interesses da categoria.

Na consecução de seus propósitos, a instituição desenvolve atividades voltadas à

promoção da assistência social, da cultura, da educação e do esporte; à formação de

grupos de monitoramento; à formação de um centro de treinamento de motoristas,

que  visa  aprimorar  as  técnicas  de  direção  defensiva;  à  criação  de  agentes

multiplicadores; à promoção de campanhas de conscientização nas vias urbanas e

nas rodovias e de programas de reabilitação de motoristas infratores.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  realizado  pela  Associação,  consideramos

meritório que lhe seja outorgado o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.722/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.748/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  Deputado Duilio  de Castro,  o projeto de lei  em epígrafe tem por

finalidade alterar o art. 1º da Lei nº 13.860, de 25/4/2001, que declara de utilidade

pública a Creche Escola Infantil São Cosme e São Damião, com sede no Município

de Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora a proposição a este órgão colegiado para deliberação conclusiva, nos

termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  1.748/2011 pretende alterar  o art.  1º  da  Lei  nº  13.860,  de

25/4/2001, que declara de utilidade pública a Creche Escola Infantil  São Cosme e

São  Damião,  com  sede  no  Município  de  Belo  Horizonte,  em  consequência  da

alteração estatutária realizada em 4/10/2010, que modificou sua denominação para
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Instituto de Educação Arca da Aliança.

Pela análise de seu estatuto, verificamos que a instituição apresenta as mesmas

condições  formais  que lhe permitiram a outorga do título declaratório  de utilidade

pública por meio da referida Lei nº 13.860, de 2001, e tem como principal finalidade

acolher  crianças  de  três  meses  a  seis  anos  e onze meses  de idade,  priorizando

aquelas cujas mães trabalhem fora do lar e as famílias de baixa renda moradoras da

região,  além  de  prestar-lhes  assistência  educacional,  médica,  dentária,  afetiva  e

social.

Cabe destacar que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça, tem a finalidade de adequar o texto da proposição à técnica legislativa.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.748/2011, em turno

único, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2011.

Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.767/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

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

declarar  de  utilidade  pública  o  São  João  Futebol  Clube  –  SFC –,  com  sede  no

Município de Coimbra.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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 1.767/2011 tem por escopo declarar de utilidade pública o São

João Futebol Clube – SFC –, com sede no Município de Coimbra, entidade de direito

privado, sem fins econômicos, que tem como propósito cultivar a prática desportiva e

desenvolver atividades sociais, educacionais, ambientais, recreativas e culturais.
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Na consecução de sua finalidade, a instituição proporciona a difusão e o exercício

de  atividades  desportivas,  principalmente  o  futebol,  promove  reuniões  de  caráter

cívico,  educacional,  e  desportivo;  incentiva  a  prática  de  todas  as  modalidades

esportivas amadoras e especializadas, inclusive o futebol feminino, com ênfase na

recreação, e realiza atividades de caráter social, educacional e cultural.

Dessa  forma,  a  entidade  promove  o  estreitamento  do  vínculo  de  união  e

solidariedade  entre  os  associados  e  entidades  congêneres,  contribuindo  para  o

desenvolvimento regional, razão pela qual é meritória a intenção de se lhe conceder a

pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.767/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.840/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Deputado Anselmo José Domingos, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Futebol Feminino de Minas

Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  1.840/2011 tem por  escopo declarar  de  utilidade pública  a

Associação de Futebol Feminino de Minas Gerais, com sede no Município de Belo

Horizonte, entidade de direito privado, sem fins econômicos, que tem como finalidade

precípua incentivar a prática do futebol feminino.

Com esse propósito, a instituição apoia o desenvolvimento dos clubes de futebol

feminino;  promove  a  formação  e  a  capacitação profissional  das  atletas;  incentiva
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projetos de promoção social de amparo e assistência às jogadoras.

Diante  do  relevante  trabalho  que  a  Associação  de  Futebol  Feminino  de  Minas

Gerais  desenvolve  para  o  incentivo  dessa  modalidade  desportiva,  consideramos

meritória a intenção de declará-la de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.840/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2011.

Fabiano Tolentino, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.842/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Luiz  Carlos  Miranda,  o  projeto  de  lei  em tela  tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da Margem

do Rio Verde – Asprumarve –, com sede no Município de Espinosa.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  2/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.842/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Produtores Rurais da Margem do Rio Verde – Asprumarve –, com

sede no Município de Espinosa.

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,  no  art.  28,  que as

atividades dos seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,

no  art.  32,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registro no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.842/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  –  Cássio  Soares,  relator  –  André  Quintão  –  Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.851/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir,  o projeto de lei  em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Liga Itapecerica de Futebol Amador – Lifa –, com sede

no Município de Itapecerica.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  21/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.851/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Liga Itapecerica de Futebol Amador – Lifa –, com sede no Município de Itapecerica.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
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um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 6º, que os seus

diretores,  conselheiros,  associados,  instituidores,  benfeitores  ou  equivalentes  não

serão remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de vantagens ou benefícios, a

qualquer  título  ou  forma;  e,  no  art.  8º,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o

patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,  legalmente

constituída no Estado e detentora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.851/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  e  relator  –  Cássio  Soares  –  Luiz  Henrique  –  André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.853/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Anselmo José Domingos, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores da Comunidade do

Engenho da Bilia – Amceb –, com sede no Município de Gouveia.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.853/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores da Comunidade do Engenho da Bilia – Amceb –, com

sede no Município de Gouveia.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
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Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina,  no art.  47,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, legalmente constituída e devidamente registrada no Conselho Municipal

de  Assistência  Social  para  ser  aplicada  nas  mesmas  finalidades  da  associação

dissolvida; e, no art. 48, que os seus dirigentes não serão remunerados, sendo-lhes

vedado o recebimento de bonificações ou vantagens.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.853/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  e  relator  –  Cássio  Soares  –  André  Quintão  –  Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.894/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Santa Luzia,

com sede no Município de Formiga.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  27/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.894/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária do Bairro Santa Luzia, com sede no Município de Formiga.
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Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 26, “a”, que as

atividades  dos  seus  diretores,  conselheiros,  instituidores  e  associados  não  serão

remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou

vantagem;  e,  no  art.  40,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere do município, com personalidade

jurídica  e  registrada  no  Conselho  Nacional  de  Assistência  Social,  ou  a  entidade

pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 1.894/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Bruno  Siqueira.,  Presidente  –  Cássio  Soares,  relator  -  André  Quintão  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 8/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Tribunal  de  Contas,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  altera  a  Lei

Complementar  nº  102,  de  2008,  que  dispõe sobre  a  organização  do Tribunal  de

Contas do Estado de Minas Gerais – TCE.

O projeto foi distribuído preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, com a Emenda

nº 1, que apresentou.

Posteriormente, a Comissão de Administração Pública opinou pela sua aprovação

com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
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Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição de lei  em análise pretende instituir  no âmbito do TCE o Termo de

Ajustamento de Gestão. Esse instrumento poderá ser proposto aos Poderes, órgãos

e  entidades  controlados  pela  Corte  de  Contas,  com  vistas  a  regularizar  atos  e

procedimentos.

Por meio do ofício que encaminha a proposição, o Presidente do Tribunal de Contas

salienta que o projeto de lei visa adequar o funcionamento do Tribunal ao modelo de

consensualidade. O principal objetivo da proposição seria modernizar os mecanismos

de  controle,  substituindo  parcialmente  a  lógica  do  controle-sanção  pelo  caráter

pedagógico. Cita ainda o Presidente que instrumentos com o objetivo de adequar os

atos  e  procedimentos  de  órgãos  e  entidades  controlados  aos  padrões  de

regularidade, como o termo de ajustamento de gestão, já foram previstos pela Lei

Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Goiás e por decreto do Município de

Belo Horizonte, que prevê a celebração de Termo de Compromisso de Gestão.

A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbice de natureza jurídico-

constitucional  à tramitação da matéria.  Destacou que o Termo de Ajustamento de

Gestão  afastará  a  aplicação  de  penalidades  ou  sanções  conforme  condições

estabelecidas  no  termo,  será  regulado  mediante  ato  normativo  e  não  pode  ser

firmado quando previamente configurado o desvio de recursos públicos ou nos casos

de processos com decisão definitiva irrecorrível. Ressaltou que, nos casos em que o

termo impuser obrigações a particulares, estes deverão ser notificados previamente e

que os efeitos decorrentes da celebração do termo não retroagirão, caso resultem no

desfazimento de atos administrativos ampliativos de direito, salvo comprovada má-fé.

A Comissão destacou, ainda, que o Ministro Ilmar Galvão, no julgamento da ADIN

nº  614-2,  afirmou  ser  função  das  Cortes  de  Contas  apontar  as  irregularidades

encontradas e indicar as providências de ordem corretiva, consideradas aplicáveis a

cada caso. A Comissão apresentou a Emenda nº 1, com vistas a aprimorar a redação

do art. 1º da proposição.

A  Comissão  de  Administração  Pública,  à  qual  compete  analisar  o  mérito  da
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proposição, informou que, por meio da proposição em análise, é possível ao Tribunal

de Contas, em vez de aplicar sanções, oferecer aos órgãos ou às entidades sujeitos

ao seu controle a oportunidade de adotarem medidas em conformidade com a lei,

numa nítida demonstração de colaboração e busca de resultados.

No que concerne à competência desta Comissão, temos a informar que o Termo de

Ajustamento de Gestão busca corrigir os atos antes que seus efeitos ocorram, o que

pode prevenir  o  mau uso dos  recursos  públicos,  provocando  uma alocação mais

eficiente destes.

Com o intuito de contemplar a proposta de emenda encaminhada pelo Presidente

do Tribunal de Contas por meio do Ofício nº 7, apresentamos a Emenda nº 2, que cria

o cargo de Subprocurador-Geral do Ministério Público e o Colégio de Procuradores,

órgão administrativo e deliberativo máximo.

Visando garantir o acesso dos gestores que tenham sido impedidos de obter os

documentos  necessários  para  a  produção  de  sua  defesa  perante  o  Tribunal,

apresentamos a Emenda nº 3. A Emenda nº 4 trata dos institutos da prescrição e da

decadência no âmbito do Tribunal de Contas do Estado, e a Emenda nº 5 amplia o rol

de competências do Presidente do Tribunal de Contas.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

8/2011, no 1º turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição

e Justiça, e com as Emendas nos 2 a 5, a seguir redigidas.

EMENDA Nº 2

Acrescentem-se, onde convier, os seguintes artigos:

“Art. ... – O art. 28 da Lei Complementar n° 102, d e 17 de janeiro de 2008, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 28 – O Ministério Público junto ao Tribunal compõe-se de sete Procuradores

nomeados pelo Governador do Estado, cujo provimento observará as regras previstas

na Constituição da República e na Constituição do Estado.

§  1° –  Dentre  os  Procuradores  a  que  se  refere  o  “ca put”  serão  escolhidos  o

Procurador-Geral,  nos  termos  do  art.  31,  e  o  Subprocurador-Geral,  por  ato  do

Procurador-Geral.
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§ 2° – O mandato do Subprocurador-Geral coincidirá com o do Procurador-Geral.

§ 3° – Ao Ministério Público junto ao Tribunal apli cam-se os princípios institucionais

da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional.”.

Art. ... – Os §§ 2° e 3° do art. 31 da Lei Compleme ntar n° 102, de 2008, passam a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 31 – (...)

§ 2° – O Procurador-Geral será substituído pelo Sub procurador-Geral em caso de

vacância do cargo e nas suas ausências e impedimentos por motivo de licença, férias

ou outro afastamento legal, e, na ausência ou impedimento deste, por Procurador,

observada  a  ordem  de  antiguidade,  conforme  o  disposto  no  art.  18  desta  lei

complementar.

§ 3° – O Subprocurador-Geral ou o Procurador, na su bstituições a que se refere o §

2°,  terá direito  à  parcela indenizatória  prevista n o  § 1°,  em valor  proporcional  ao

período de substituição.’.

Art.  ...  –  A Lei  Complementar  n° 102,  de  2008,  pass a  a  vigorar  acrescida  do

seguinte art. 31-A:

‘Art.  31-A –  A totalidade  dos  membros  do  Ministério  Público  junto  ao  Tribunal

compõe  o  Colégio  de  Procuradores,  órgão  administrativo  e  deliberativo  máximo,

presidido pelo Procurador-Geral e regulamentado por ato normativo próprio.’.

Art. ... – O § 2° do art. 32 da Lei Complementar n°  102, de 2008, passa a vigorar

com a seguinte redação:

‘Art. 32 – (...)

§ 2° – As atribuições previstas nos incisos III, V e VI do “caput” são de competência

do  Procurador-Geral  e,  por  delegação,  do  Subprocurador-Geral  e  dos

Procuradores.’.”.

EMENDA Nº 3

Acrescente-se ao projeto o seguinte art. 2º:

“Art. 2º - Ficam acrescentados ao art. 57 da Lei Complementar nº 102, de 2008, os

seguintes §§ 3º e 4º:

“Art. 57 – (...)

§  3º  –  Os documentos necessários  para a  produção da defesa do responsável



851
____________________________________________________________________________

poderão  ser  solicitados  diretamente  ao  Tribunal,  mediante  petição  devidamente

fundamentada,  quando  ficar  comprovado  que  o  acesso  aos  documentos  foi

obstaculizado pela administração.

§4º – O prazo para a defesa do responsável ficará suspenso até que o Tribunal

tome as providências necessárias para a obtenção dos documentos a que se refere o

§ 3º.’.”

EMENDA Nº 4

Acrescentem-se, onde convier; os seguintes artigos:

“Art.  ...  -  Ficam acrescentados à Lei Complementar nº 102, de 17 de janeiro de

2008, os seguintes arts. 110-A a 110-H, que constituem o Título V-A – Da Prescrição e

da Decadência:

“TÍTULO - V-A

DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.  110-A  -  A  prescrição  e  a  decadência  são  institutos  de  ordem  pública,

abrangendo as ações de fiscalização do Tribunal de Contas.

Parágrafo único - O reconhecimento da prescrição e da decadência poderá dar-se

de ofício pelo relator, mediante provocação do Ministério Público junto ao Tribunal de

Contas ou requerimento do interessado.

CAPÍTULO II

DA PRESCRIÇÃO

Art. 110-B - A pretensão punitiva do Tribunal de Contas fica sujeita a prescrição,

conforme o prazo fixado para cada situação.

Seção I

Das causas que interrompem ou suspendem a prescrição

Art.  110-C -  Adotam-se como causas  interruptivas  e  suspensivas  da  prescrição

aquelas previstas na Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

§ 1º – Interrompida a prescrição, o prazo recomeçará a contar, uma única vez, do

início, a partir da data em que tiver cessado o ato interruptivo.

§ 2º – Cessada a causa suspensiva da prescrição, retoma-se a contagem do prazo
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do ponto em que tiver parado.

Art.  110-D  –  Além  das  causas  previstas  no  “caput”  do  art.  110-C,  também

interrompem a contagem do prazo prescricional quaisquer atos do Tribunal de Contas

que denotem o exercício de sua pretensão fiscalizatória.

Parágrafo único - Consideram-se atos de exercício de pretensão fiscalizatória, para

fins de interrupção da prescrição:

I  –  despacho ou decisão  que determine a  realização  de  inspeção  cujo  escopo

abranja o ato passível de sanção a ser aplicada pelo Tribunal de Contas;

II – autuação de feito no Tribunal de Contas nos casos de prestação e tomada de

contas;

III – autuação de feito no Tribunal de Contas em virtude de obrigação imposta por

lei ou ato normativo;

IV – instauração de tomada de contas especial;

V – despacho que receba denúncia ou representação;

VI – assinatura do Termo de Ajustamento de Gestão.

Seção II

Dos prazos da prescrição

Art. 110-E - Prescreve em cinco anos a pretensão punitiva do Tribunal de Contas,

considerando-se como termo inicial para contagem do prazo a data de ocorrência do

fato.

Art.  110-F  -  A pretensão  punitiva  do  Tribunal  de  Contas  prescreverá  quando  a

paralisação da tramitação processual do feito, em um setor, ultrapassar o período de

cinco anos.

Parágrafo único - Os agentes que derem causa à paralisação injustificada poderão

ficar sujeitos  à aplicação de sanções mediante processo administrativo disciplinar,

regulamentado em lei própria.

Art. 110-G - A pretensão punitiva do Tribunal de Contas prescreverá em dez anos,

contados da data de interrupção da prescrição, desde que não tenha havido decisão

definitiva de mérito ou causa suspensiva daquele prazo.

CAPÍTULO III

DA DECADÊNCIA
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Art.  110-H - Salvo disposição legal em contrário,  não se aplica a decadência às

normas que interrompem ou suspendem a prescrição.

Parágrafo único - Nas aposentadorias, reformas e pensões concedidas há mais de

cinco anos, bem como nas admissões ocorridas há mais de cinco anos, contadas da

data de entrada do servidor em exercício, o Tribunal de Contas determinará o registro

dos atos que a administração já não puder anular, salvo comprovada má-fé.

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÃO FINAL

Art.  110-I  -  O Tribunal  publicará em sua página na internet  a relação dos atos,

devidamente fundamentados, que reconhecerem a prescrição e a decadência a que

se referem os arts. 110-A a 110-H desta lei complementar.

Art. ... - Fica revogado o art. 118 da Lei Complementar nº 102, de 17 de janeiro de

2008.”.

EMENDA Nº 5

Acrescentem-se, onde convier, os seguintes artigos:

“Art. ... - Ficam acrescentados ao art. 19 da Lei Complementar nº 102, de 17 de

janeiro de 2008, os seguintes incisos XXXIX e XL e § 1º, passando seu parágrafo

único a vigorar como § 2º:

´Art. 19 - (...)

XXXIX – dirigir a “Revista do Tribunal de Contas” e designar Auditor para exercer a

função de Vice-Diretor;

XL – coordenar os trabalhos da comissão de jurisprudência e súmulas.

§ 1º – O Presidente não admitirá denúncia ou representação nem determinará a

autuação de processos, quando verificar a ocorrência de prescrição ou decadência,

salvo comprovada má-fé.

Art. ... - Ficam revogados os incisos III e IV do art. 20 da Lei Complementar nº 102,

de 17 de janeiro de 2008.”.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2011.

Romel Anízio, Presidente – Zé Maia, relator – Antônio Júlio – Gustavo Corrêa –

Gustavo Perrella – Paulo Lamac.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 58/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre a

elaboração e publicação de relatório sobre o Orçamento da Criança e da Juventude e

sobre o Orçamento das Políticas sobre Drogas, pela administração pública estadual”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/2/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188, combinado com o

art.  102,  III,  “a”,  do  Regimento  Interno,  emitir  parecer  quanto  aos  aspectos  de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação

O projeto em análise prevê, nos termos de seu art. 1º, que a administração estadual

elaborará e publicará, em sua página na internet, até o mês de março de cada ano,

relatório sobre o Orçamento da Criança e da Juventude e sobre o Orçamento das

Políticas sobre Drogas, com o objetivo de favorecer a transparência, a fiscalização e

o  controle  da  gestão  fiscal.  O  parágrafo  único  do  art.  1º  define  os  referidos

orçamentos para fins de elaboração do relatório. O art. 2º, por sua vez, dispõe sobre

as informações que dele deverão constar.

Passamos, então, à análise da matéria.

Primeiramente,  no  que  tange  à  transparência  em  matéria  de  execução

orçamentária, esclarecemos que a Carta Magna, em seu art. 165, § 3º, estabelece

que  o  Poder  Executivo  publicará,  até  trinta  dias  após  o  encerramento  de  cada

bimestre, relatório resumido da execução orçamentária.

Além disso, a Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar Federal nº 101,

de  2000  –,  que  estabelece  normas  de  finanças  públicas  voltadas  para  a

responsabilidade  na  gestão  fiscal,  prevê,  em  seu  art.  48,  instrumentos  de

transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em

meios eletrônicos de acesso público. São os seguintes: os planos, orçamentos e leis

de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal e as
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versões simplificadas desses documentos.

Ademais,  o  parágrafo  único  do  citado  artigo  dispõe  que  a  transparência  será

assegurada também mediante as seguintes medidas: incentivo à participação popular

e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão

dos  planos,  lei  de  diretrizes  orçamentárias  e  orçamentos;  liberação  ao  pleno

conhecimento  e  acompanhamento  da  sociedade,  em  tempo  real,  de  informações

pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos

de  acesso  público  e  adoção  de  sistema integrado  de  administração  financeira  e

controle,  que  atenda  a  padrão  mínimo  de  qualidade  estabelecido  pelo  Poder

Executivo da União e ao disposto no art. 48-A. Este, por sua vez, dispõe que, para os

fins a que se refere o inciso II  do parágrafo único do citado art.  48,  os entes  da

Federação  disponibilizarão  a  qualquer  pessoa  física  ou  jurídica  o  acesso  a

informações  referentes  a  todos  os  atos  praticados  pelas  unidades  gestoras  no

decorrer  da  execução  da  despesa,  no  momento  de  sua  realização,  com  a

disponibilização  mínima  dos  dados  referentes  ao  número  do  correspondente

processo,  ao  bem  fornecido  ou  ao  serviço  prestado,  à  pessoa  física  ou  jurídica

beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado;

e lançamento e recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive de

recursos extraordinários.

No âmbito estadual,  destacamos a Lei nº  13.496, de 2000,  que trata do projeto

Serviço Integrado de Administração Financeira – Siafi – Cidadão, com o fito de tornar

disponíveis à população informações sobre a execução orçamentária e financeira do

Estado, resguardadas aquelas de caráter sigiloso, para a preservação do interesse

público. Nos termos do art. 2º, o projeto Siafi – Cidadão tem como objetivos básicos,

entre outros, oferecer à população relatórios sucintos, em linguagem acessível, sobre

a  situação  econômico-financeira  do  Estado  e  tornar  disponíveis  aos  interessados

informações sobre investimentos do Estado nos mais diversos setores.

O Decreto  nº  40.880,  de  2000,  por  sua vez,  impõe aos órgãos e entidades da

administração pública estadual a obrigatoriedade de pôr à disposição dos cidadãos,

via  internet  e  outros  meios,  dados  referentes  à  execução  orçamentária  e  ao

desenvolvimento das ações de sua competência. Para tanto, estabelece, no art. 1º,
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que os órgãos da administração direta e as entidades da administração indireta do

Poder  Executivo  deverão  gerar  e  tornar  disponíveis  dados  relativos  à  execução

orçamentária e ao desenvolvimento das ações de sua competência, para utilização

de qualquer interessado. Além disso, nos termos do art. 7º, a Secretaria de Estado de

Fazenda fornecerá dados relativos à execução orçamentária da administração pública

estadual existentes no Siafi.

Além disso,  no  Estado,  contamos também com o Portal  da  Transparência,  que

permite ao cidadão acompanhar a execução orçamentária dos programas e ações de

governo, disponibilizando consultas sobre a arrecadação estadual e as despesas do

Estado, entre outras.

Observamos,  ainda,  que  a  Lei  nº  19.099,  de  9/8/2010,  que  dispõe  sobre  as

diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2011 e

dá outras providências, dispõe, em seu art. 8º, XVII, que acompanhará a proposta

orçamentária,  além dos quadros exigidos pela legislação em vigor,  “demonstrativo

dos recursos a serem aplicados direta ou indiretamente em ações voltadas para a

criança e o adolescente”. Disposição nesse sentido vem sendo inserida na Lei de

Diretrizes Orçamentárias com frequência, o que assegura o acompanhamento das

ações e despesas do orçamento público destinadas à criança e ao adolescente.

O referido dispositivo é editado no contexto do denominado Orçamento Criança e

Adolescente – OCA –, que constitui o levantamento do conjunto de ações e despesas

do orçamento público destinado à proteção e ao desenvolvimento da criança. Esse

caderno  é  elaborado  de  acordo  com  a  Metodologia  do  Orçamento  Criança  e

Adolescente  –  Metodologia  do  OCA –,  desenvolvida  pela  Fundação  Abrinq,  pelo

Fundo das Nações Unidas para a Infância – Unicef  – e pelo Instituto de Estudos

Socioeconômicos – Inesc.

Salientamos, contudo, que a proposição em análise, além de não se restringir a um

exercício financeiro específico, como ocorre com a Lei de Diretrizes Orçamentárias,

trata também das políticas sobre drogas. Diante do exposto, concluímos que o projeto

em  exame  vai  ao  encontro  dos  preceitos  existentes  sobre  o  tema  em  nosso

ordenamento  e,  não  obstante  a  existência  de  normas  relacionadas  ao  objeto  do

projeto em estudo, qual seja, a transparência, a fiscalização e o controle da gestão
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fiscal,  entendemos que a proposição inova ao fixar  normas específicas para a as

políticas que menciona, tornando, conforme justificação do autor, o acesso a esses

dados mais simples, direto e objetivo.

Tendo em vista a metodologia do OCA citada anteriormente, sugerimos, por meio

do  Substitutivo  nº  1,  algumas  alterações  no  projeto,  a  exemplo  da  mudança  da

periodicidade de publicação do relatório e dos gastos orçamentários que dele deverão

constar. Por sugestão do Deputado Célio Moreira, incluímos no projeto os relatórios

sobre as políticas públicas relativas aos idosos e às pessoas com deficiência.

No que toca ao estabelecimento de prazo para que o Executivo regulamente a lei, é

preciso dizer que não é dado ao Legislativo determinar prazo para que o Executivo

venha a regulamentar as leis, sob pena de violação do princípio da separação dos

Poderes. Na verdade, a expedição de decreto regulamentar já é ato que se insere no

domínio  de  atuação  institucional  do  Poder  Executivo,  razão  pela  qual  qualquer

dispositivo  alusivo  à  função  regulamentadora  daquele  Poder  apresenta-se  como

desnecessário e impróprio, daí a necessidade de supressão do mencionado artigo.

Ressaltamos que a análise do mérito da medida, inclusive de sua efetividade e seus

desdobramentos práticos, será feita em momento oportuno pela comissão de mérito.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 58/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe  sobre  a  elaboração  e  a  publicação  de  relatório  sobre  o  Orçamento  da

Criança  e  da  Juventude  e  sobre  o  Orçamento  das  Políticas  sobre  Drogas,  pela

administração pública estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A administração estadual elaborará e publicará, quadrimestralmente, em

sua página na internet, relatórios sobre os Orçamentos da Criança e da Juventude,

das Políticas sobre Drogas, das Políticas para Idosos e das Políticas para Pessoas

com  Deficiência,  com o  objetivo  de  favorecer  a  transparência,  a  fiscalização e  o

controle da gestão fiscal.

Parágrafo único – Para os fins desta lei, considera-se Orçamento da Criança e do
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Adolescente a soma dos gastos orçamentários direta ou indiretamente destinados às

ações direcionadas para os  menores de dezoito anos,  e Orçamento das Políticas

sobre Drogas, Orçamento das Políticas para Idosos e Orçamento das Políticas para

Pessoas  com  Deficiência  a  soma  dos  gastos  orçamentários  exclusivamente

destinados às ações e aos programas direcionados para os fins mencionados.

Art. 2º – O relatório sobre o Orçamento da Criança e da Juventude deverá observar

a  metodologia  do  Orçamento  Criança  e  Adolescente  –  OCA  –  para  seleção,

agrupamento, apuração e publicação das ações previstas no orçamento do Estado

para os menores de 18 anos e as executadas no exercício corrente.

Art. 3º – O relatórios sobre os Orçamentos das Políticas sobre Drogas, das Políticas

para  Idosos  e  das  Políticas  para  Pessoas  com  Deficiência  deverão  conter  as

seguintes  informações,  discriminadas  por  unidade  orçamentária,  metas  físicas  e

financeiras:

I – previsão e execução orçamentária do exercício anterior;

II – diferença entre a previsão e a execução orçamentária do exercício anterior, em

valores absolutos e percentuais;

III – previsão e execução orçamentária do exercício atual;

IV – diferença entre a previsão orçamentária do exercício atual e a do exercício

anterior, em valores absolutos e percentuais.

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

Sala das Comissões, 5 de julho 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 106/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Desarquivado  a  requerimento  do  Deputado  Elismar  Prado,  o  Projeto  de  Lei  nº

3/2007, atual Projeto de Lei nº 106/2011, “cria campanha de incentivo à arrecadação

de ICMS e à ampliação do acesso da população às manifestações artístico-culturais”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Cultura  e  de  Fiscalização  Financeira  e



859
____________________________________________________________________________

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

O  projeto  em  questão  tem  por  escopo  criar  a  campanha  “Sua  Nota  Vale  um

Espetáculo”,  com o  objetivo  de  incentivar  o  consumidor  a  trocar  notas  e  cupons

fiscais  por  ingressos  em  espetáculos  artístico-culturais  promovidos  pelo  Estado.

Estabelece,  ainda,  que  a  mencionada  campanha  será  realizada  pelos  órgãos

gerenciadores da cultura no Estado,  cabendo ao Executivo  sua ampla divulgação

após a regulamentação da lei.

Saliente-se  que proposição  idêntica  tramitou  nesta  Casa  na  legislatura  anterior,

oportunidade em que esta Comissão analisou detidamente a matéria no que tange ao

juízo de admissibilidade. Como não houve 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:

“Tem sido freqüente a apresentação de projetos  de lei  de iniciativa parlamentar

dispondo sobre a criação de programas e campanhas educativas ou, simplesmente,

autorizando o Executivo a instituir ações dessa natureza, assunto importante sob a

ótica do interesse público, porém delicado se apreciado sob a ótica do ordenamento

constitucional. Isso porque a instituição de programas ou campanhas tem natureza

eminentemente 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 caso.  Não há, pois,  necessidade de lei  formal para a sua

implementação, por se tratar de matéria afeta às ações do Executivo. O Governador,

na qualidade de chefe da administração pública, dispõe de discricionariedade (relativa

liberdade  de  ação  dentro  de  critérios  legais)  para  praticar  os  atos  de  sua
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competência,  sendo,  portanto,  senhor  da  oportunidade  e  conveniência  de  editar

programas ou campanhas educativas. Não é difícil verificar que a campanha prevista

no  projeto  tem  natureza  executiva,  e  não  legislativa,  fato  que  evidencia  relativa

ingerência do Parlamento em assuntos relacionados a outro Poder,  o que não se

coaduna com o tradicional postulado da separação dos Poderes, traço marcante do

Estado de Direito.

Além disso, não é demais ressaltar que eventual conversão do projeto em lei não

vincularia  o  Executivo  a  implementar  tal  campanha,  pois  não  estaria  obrigado  a

cumprir  lei  que  repute  inconstitucional,  entendimento  cediço  na  jurisprudência  do

Supremo Tribunal Federal.

Uma  coisa  é  o  Legislativo  fixar  regras  gerais  e  abstratas  que  nortearão  as

atividades do Executivo, o que é comum no exercício da função normativa a cargo do

órgão de representação popular; outra coisa é erigir no plano legislativo matérias que,

por sua natureza, enquadram-se no campo de atribuições do Executivo, pois isso não

mudaria a essência da atividade. O que se pretende deixar claro é que a criação de

campanha não deve ser objeto de ato do Parlamento, mas de ações concretas do

Executivo.  Admitir  posicionamento  contrário  é  ignorar  os  parâmetros  básicos  do

ordenamento constitucional em vigor e inverter o papel predominante do Legislativo,

que passaria de órgão criador do direito positivo (função abstrata) a órgão executor.

Tampouco  seria  compatível  com  o  princípio  da  razoabilidade  a  utilização  do

procedimento  legislativo  para  cuidar  de  assuntos  que  devem  ser  objeto  de

procedimento ou ato administrativo.  Se decretos e regulamentos são instrumentos

hábeis à disposição do Governador do Estado para criar programas ou campanhas,

dentro  da  esfera  de  suas atribuições,  por  que razão optar  pela  via  legislativa  no

âmbito do Parlamento?

Por outro lado, é oportuno ressaltar que a Constituição da República, no art. 167, I,

veda explicitamente a implantação de programas ou projetos não incluídos na Lei

Orçamentária Anual, por envolver gastos para o poder público. Como as campanhas

educativas  também  implicam  gastos  por  parte  do  Estado,  torna-se  necessária  a

mencionada previsão orçamentária.

Vê-se,  pois,  que  a  proposição  contém  três  graves  equívocos.  O  primeiro  diz
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respeito à iniciativa desta Casa para a instituição da mencionada campanha, fato que

revela ingerência indevida do Legislativo em assuntos executivos; o segundo refere-

se ao instrumento utilizado para alcançar esse desiderato, a saber,  a lei ordinária,

quando, na verdade, a matéria deve ser objeto de ato administrativo, ainda que de

caráter normativo; o terceiro relaciona-se com a falta de previsão orçamentária para

fazer face às despesas decorrentes dessa campanha”.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 106/2011.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator – Delvito Alves – Rômulo Viegas – Gustavo

Corrêa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 119/2011

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 100/2007, “dispõe sobre os direitos e deveres

dos estudantes e das entidades estudantis”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 18/2/2011, a proposição foi distribuída a

esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos jurídico, constitucional e

legal, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

Cumpre dizer que proposição análoga tramitou nesta Casa na legislatura anterior,

sob  o  número  100/2007,  ocasião  em  que  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as emendas que

apresentou. Como não houve nenhuma alteração no sistema jurídico-constitucional

que importasse em mudança na linha argumentativa  então  utilizada,  passamos  a

reproduzi-la a seguir.

O projeto em tela dispõe, de modo abrangente, sobre os direitos e deveres dos

estudantes e das entidades estudantis. Em geral, as instituições de ensino costumam
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inserir  nos  respectivos  regulamentos tais  direitos  e  obrigações.  Trata-se,  pois,  de

alçar à condição de lei ordinária matéria normalmente tratada em nível regulamentar.

Do ponto de vista jurídico-constitucional, cumpre dizer que é lícito ao Estado legislar

sobre a matéria na via da legislação concorrente, com base no art. 24, inciso IX, a

seguir transcrito:

“Art.  24  –  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar

concorrentemente sobre:

(...)

IX – educação, cultura, ensino e desporto”.

Ressalte-se, ainda, que inexiste, no caso, norma instituidora de reserva de iniciativa

a impedir que este Parlamento deflagre o devido processo legislativo sobre a matéria.

Isso  posto,  deve-se  dizer  que  o  projeto  apresenta  algumas  impropriedades  de

natureza jurídico-constitucional que devem ser reparadas. É o caso do art. 3º, que

estabelece, de modo categórico, as situações que ensejariam abono de falta, como,

por  exemplo,  participação  em  provas  desportivas,  eventos  culturais,  reuniões  de

colegiados  ou  conselhos  da  instituição  ou  congressos  estudantis,  nascimento  de

irmão,  ato  decorrente  de  religião  professada  pelo  estudante,  entre  outros.

Entendemos  que  tal  questão  deve  ficar  adstrita  ao  que  dispuser  o  regulamento

interno da instituição de ensino, que, no uso da autonomia que lhe é assegurada pela

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, deve estabelecer os casos e as

situações que reputar justificadores da concessão do abono.

A propósito,  há  de  se  ressaltar  que  a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação

Nacional  é  norma  geral,  de  observância  compulsória  de  todos  os  Estados  da

Federação. De fato, em matéria educacional, cabe à União editar as normas gerais,

podendo os Estados suplementá-las na via da legislação concorrente. Remarque-se

que um dos princípios vetores da legislação nacional é justamente o resguardo da

autonomia das instituições de ensino. Em razão disso, propomos a supressão de todo

o art. 3º do projeto.

Também o princípio da autonomia das instituições educacionais opera como óbice

ao  disposto  no  art.  5º,  o  qual  trata  do  regime  disciplinar  dos  estudantes,

estabelecendo  as  penalidades  disciplinares  a  que  estão  sujeitos.  Adentra-se,  de
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modo evidente, o campo de atuação autônoma do estabelecimento educacional.

Os  arts.  6º  ao  9º,  por  sua  vez,  tratam  da  organização  e  funcionamento  das

entidades  estudantis.  Ainda  que  seja  para  reiterar  ditames  já  consignados  na

Constituição  Federal,  não  é  lícito  ao  Estado  legislar  sobre  o  funcionamento  de

associações civis, por força dos preceitos consignados no art. 5º da Constituição da

República, que asseguram, como um dos direitos e garantias fundamentais, a plena

liberdade de funcionamento dessas entidades, vedada qualquer interferência estatal

(incisos XVII, XVIII e XX, do art. 5º da Constituição Federal). Assim, apresentamos

emenda supressiva dos dispositivos que abordam o assunto.

O art. 11 autoriza as instituições do Sistema Estadual de Educação a celebrarem

contrato de comodato, o que constitui uma impropriedade jurídica, pois às instituições

públicas é vedado contratar sob a modalidade de comodato, à luz do disposto no art.

18 da Constituição mineira. Por essa razão, sugerimos a supressão do art. 11.

Outra objeção é feita ao art. 12, que assegura a representação dos estudantes nos

órgãos  colegiados  e  conselhos,  consultivos  e  deliberativos,  das  instituições

educacionais, assim como nas comissões instituídas para tratar de matérias relativas

a  ensino,  pesquisa  e  extensão,  estabelecendo,  inclusive,  uma  representação

proporcional mínima, variável conforme o nível de ensino em questão, chegando a

dois quintos do total de assentos nas instituições de ensino superior. Parece-nos fora

de dúvida que também aqui há violação ao princípio da autonomia das instituições de

ensino, consagrado na referida Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, cujo

âmbito  de  incidência,  conforme  visto,  alcança  todo  o  território  nacional.  Assim,

sugerimos a supressão do art. 12.

Entendemos, também, ser necessário suprimir o art. 15 do projeto, segundo o qual

fica assegurado o direito  de paralisação de aulas pelos estudantes, competindo à

Assembleia Geral,  por maioria  absoluta de votos, decidir  sobre a oportunidade de

exercê-la  e  sobre  os  interesses  que  devam  por  meio  dela  defender.  Trata-se  de

questão extremamente delicada, que, a nosso juízo, não pode receber o tratamento

que lhe foi  dado no projeto.  A própria Constituição da República,  ao  assegurar  o

direito de greve, condiciona seu regular exercício aos termos estabelecidos em lei. A

ausência de um balizamento jurídico mais consistente pode conduzir a abusos que
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ocasionem prejuízos irreparáveis ao ensino; essa a razão pela qual apresentamos

emenda suprimindo esse artigo.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 119/2011 com as seguintes Emendas nºs 1 a 6.

EMENDA Nº 1

Suprima-se o art. 3º.

EMENDA Nº 2

Suprima-se o art. 5º.

EMENDA Nº 3

Suprimam-se os arts. 6º ao 9º.

EMENDA Nº 4

Suprima-se o art. 11.

EMENDA N° 5

Suprima-se o art. 12.

EMENDA Nº 6

Suprima-se o art. 15.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  André  Quintão,  relator  –  Cássio  Soares – Bruno

Siqueira – Rosângela Reis – Luiz Henrique – Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 577/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Gustavo  Perrella,  a  proposição  em  epígrafe  tem  por

objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Pompéu os imóveis que

especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/3/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

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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Em  12/4/2011,  a  relatoria  solicitou  fosse  a  proposição  baixada  em  diligência  à

Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  –  Seplag  –,  para  que  essa  se

manifestasse sobre a pretendida alienação.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 577/2011 tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Pompéu dois imóveis situados na Rua João Machado, nesse Município,

com áreas de 414m² e 352m², sendo o primeiro registrado sob o nº 4.220, a fls. 186 e

187 do Livro 3-F, e o segundo registrado sob o nº 6.477, a fls. 280 e 281 do Livro 3-G,

no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pompéu.

O  parágrafo  único  do  art.  1º  do  projeto  estabelece  que  o  referido  bem  será

destinado à construção de um prédio para abrigar uma Unidade Básica de Saúde, a

Farmácia  Básica  Municipal  e  o  Laboratório  de  Análises  Clínicas,  ampliando  o

atendimento à população local e atendendo as normas da vigilância sanitária.

Ainda com o propósito de proteger o interesse coletivo, o art. 2º prevê a reversão

dos imóveis ao patrimônio do Estado se, decorrido o prazo de três anos contados da

lavratura  da  escritura  pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a  destinação

prevista.

A autorização  legislativa  é  condição  para  a  alienação  de  próprios  públicos  em

decorrência  de  exigência  contida  no  art.  18  da  Constituição  mineira  e,  no  plano

infraconstitucional, do 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.

Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –,

por meio da Nota Técnica nº 567/2011, posicionou-se de forma favorável à pretendida

alienação após anuência da Secretaria de Estado de Saúde, detentora do vínculo do

referido bem, e a constatação de inexistência de projeto para a utilização do imóvel.

Assim sendo, não há óbice à tramitação do projeto de lei em análise.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 577/2011.
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Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Cássio  Soares,  relator  –  Delvito  Alves  –  Bruno

Siqueira – Rosângela Reis – André Quintão – Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 778/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei  em tela, de autoria  do Deputado Délio Malheiros,  resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 685/2007, “institui o Estatuto do Cinéfilo e dá

outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 26/3/2011, 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, bem como às Comissões de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte e de Fiscalização Financeira e Orçamentaria.

Fundamentação

A proposta  em  apreço  já  foi  objeto  de  estudo  desta  Comissão  na  legislatura

passada.  Como não  ocorreu  alteração  de  ordem constitucional  ou  legal  que nos

levasse  a  ter  outra  posição  sobre  a  matéria,  acolhemos,  na  íntegra,  o  parecer

exarado pelo relator, naquela oportunidade, a seguir reproduzido:

“O  projeto  de  lei  em  tela  pretende  instituir  regras  para  as  relações  entre  os

consumidores e o segmento do mercado que trabalha no ramo de cinema, teatro e

apresentação de espetáculos artísticos.

Segundo o autor da proposição, as regras então cogitadas trazem benefícios tanto

para  os  empreendedores  quanto  para  os  consumidores,  podendo,  inclusive,

converter-se em medidas que proporcionem o crescimento do mercado em Minas

Gerais.

Observa-se  que a  proposta  se  encontra  em perfeita  consonância  com a  ordem

constitucional vigente, notadamente pelo fato de a estipulação de regras legislativas

sobre produção e consumo se inserir na órbita da competência concorrente da União,

dos Estados e do Distrito Federal, conforme se evidencia do disposto no art. 24 da

Constituição da República.
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Foi editada no âmbito federal a Lei nº 8.078, de 11/9/90, que contém o Código de

Proteção e Defesa do Consumidor, em que estão insculpidas as regras gerais para as

relações de consumo, as quais instrumentalizam o consumidor  para a defesa dos

seus interesses na esfera judicial.

A referida norma, entretanto, não se mostra suficientemente minuciosa ao ponto de

regulamentar a venda de ingressos, dispor sobre a segurança do cinéfilo, a higiene

dos estabelecimentos comerciais, entre outras medidas, conforme consta na proposta

em tela. Aplica-se ao caso o disposto no art. 24, § 1º, da Carta Federal, que assegura

ao  ente  federado  o  exercício  da  competência  suplementar,  cobrindo  as  lacunas

existentes  na  legislação,  conforme  ocorre  na  proposição  em  análise.  Deve  ser

enfatizado,  por  último,  que  não  existe,  no  caso,  nenhum  impedimento  a  que  se

instaure o processo legislativo por iniciativa parlamentar.”

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 778/2011.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – André Quintão, relator – Bruno Siqueira – Rosângela

Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 780/2011

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 108/2007, “dispõe sobre a inclusão na grade

curricular do ensino médio da disciplina de Noções Básicas de Primeiros Socorros e

dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 26/3/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Educação,  Ciência,  Tecnologia  e

Informática.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188 c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento

Interno, analisar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação
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O projeto de lei em exame pretende que as escolas públicas e privadas de ensino

médio  integrantes do Sistema Estadual  de  Educação do Estado insiram em seus

currículos a disciplina Noções Básicas de Primeiros Socorros. Prevê ainda o projeto

que o Detran de Minas Gerais deverá reconhecer a disciplina quando o aluno der

início ao processo de habilitação para condução de veículos automotores.

O Projeto de Lei nº 108/2007, de igual teor, que originou a proposição em exame,

ao ser analisado por esta Comissão na legislatura passada, recebeu parecer pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, por ela

apresentado.  Como não houve mudança no ordenamento jurídico  que justificasse

novo  entendimento  sobre  a  matéria,  ratificamos  o  parecer  já  exarado  por  esta

Comissão, nos seguintes termos:

“No que se refere à inclusão da referida disciplina no currículo escolar, a matéria se

insere  no  âmbito  de  competência  estadual  uma vez  que  o  art.  24,  inciso  IX,  da

Constituição Federal prevê a competência concorrente da União, dos Estados e do

Distrito Federal para legislar sobre educação, cultura e ensino. É importante ressalvar

que as normas que estabelecem diretrizes gerais para a educação nacional são de

competência privativa da União, nos termos do art. 22, inciso XXIV, da Carta Federal.

É  preciso,  assim,  distinguir  entre  duas  modalidades básicas  de  leis  educacionais.

Dessa forma, a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a

competência suplementar  dos Estados para atender,  segundo os princípios gerais

definidos na lei federal, as peculiaridades dos governos locais.

No  exercício  de  sua  competência  privativa,  a  União  editou  a  Lei  nº  9.394,  de

20/12/96, que dispõe sobre diretrizes e bases da educação nacional. Tal lei introduziu

uma  significativa  alteração  no  sistema  de  composição  curricular  dos  ensinos

fundamental e médio, tornando-o mais flexível. Assim, prevê em seu art. 26 que 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  ciência.  Prevê  ainda  que  os  sistemas  de  ensino

assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram

progressivos graus de autonomia pedagógica.
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Assim,  as  legislações  suplementares  editadas  pelos  Estados  devem  zelar  pela

autonomia das unidades escolares, preconizada como um dos maiores objetivos da

Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB –, buscando implementar uma política

educacional coerente com a demanda e os direitos de alunos e professores.

Conclui-se assim que a inclusão de conteúdo pedagógico no currículo das escolas

da  rede  púbica  de  ensino  médio  é  matéria  que  não  encontra  óbice  jurídico  de

natureza formal. 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, ao

reconhecer  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.

Contudo, deve-se observar que o art.15 da LDB prevê que os sistemas de ensino

assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram

progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira,

observadas as normas gerais de direito financeiro público. Neste sentido, verifica-se,

que o projeto apresenta uma impropriedade ao incluir a noção de primeiros socorros

como uma nova disciplina, o que fere a autonomia conferida às unidades escolares.

Entendemos que o conteúdo curricular  pretendido  deve ser  inserido  em uma das

disciplinas  já  existentes  na  grade  curricular,  que  já  dispõe  de  infraestrutura

necessária,  contando  com  professores  e  horários  disponíveis  para  oferecer  tal

estudo. A autonomia das unidades escolares é preconizada como um dos maiores

objetivos  da  LDB,  e  o  projeto  em  estudo deve  buscar  a  implementação de  uma

política  educacional  coerente  com  a  demanda  e  com  os  direitos  de  alunos  e

professores.

Ademais, ao estabelecer que o curso de primeiros socorros deverá ser reconhecido

pelo Detran-MG, o projeto incorre em vício de inconstitucionalidade, legislando sobre

trânsito, matéria afeta à competência legiferante privativa da União. Por esse motivo,

apresentamos o Substitutivo nº 1, que sana o vício de inconstitucionalidade acima

apontado e aprimora o projeto quanto à técnica legislativa.

Ressaltamos, por fim, a necessidade de uma profunda análise, a ser realizada pela

Comissão de Educação,  sobre as  implicações que a inclusão desse conteúdo no
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currículo  escolar  poderá  causar  na  autonomia  pedagógica  das  escolas,  inclusive

sobre a possibilidade de a carga de disciplinas a serem obrigatoriamente incluídas na

parte  flexível  do  currículo  dessas  escolas  tornar-se  excessiva  e,  por  isso,

impraticável.”

Conclusão

Em face do exposto concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 780/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Inclui na grade curricular do ensino médio conteúdo relativo a noções de primeiros

socorros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  As  escolas  públicas  e  privadas  integrantes  do  Sistema  Estadual  de

Educação incluirão, na grade curricular do ensino médio, conteúdo relativo a noções

de primeiros socorros.

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

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  André  Quintão,  relator  –  Cássio  Soares  –  Luiz

Henrique – Rosângela Reis – Bruno Siqueira – Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 785/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  João  Leite,  a  proposição  em  epígrafe,  resultante  do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  266/2007,  “dispõe  sobre  a  notificação  de

infração de trânsito enviada ao infrator pelo Detran, por remessa postal”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/3/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação
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Em  primeiro  lugar,  ressalte-se  que  proposição  idêntica  tramitou  nesta  Casa  na

legislatura anterior,  oportunidade em que esta Comissão, no exercício do controle

preventivo de constitucionalidade, manifestou-se pela antijuridicidade da matéria. Não

obstante esse posicionamento, entendemos que a matéria pode ser analisada sob

outra ótica, de forma a enaltecer a autonomia constitucional do Estado membro para

tratar de assuntos de interesse regional.

O art. 1º da proposição estabelece que a notificação de infração de trânsito enviada

ao  infrator,  pelo  Detran-MG,  por  remessa  postal,  deverá  ser  obrigatoriamente

encaminhada ao destinatário mediante aviso de recebimento, no qual deverá constar

a identificação e o endereço do remetente.

O  art.  2º  do  projeto,  por  seu  turno,  dispõe  que  a  notificação  só  será  válida  e

eficazmente efetivada mediante a assinatura do destinatário no aviso de recebimento

devidamente  datado,  para  os  efeitos  do  §  4º  do  art.  282  do  Código  de  Trânsito

Brasileiro.

À primeira vista, tem-se a impressão de que o projeto estabelece regras de trânsito

e invade a esfera privativa da União para legislar sobre a matéria,  contrariando o

disposto no art. 22, XI, da Constituição da República. Todavia, um exame mais atento

da proposição revela que não se trata propriamente de norma de trânsito, e sim de

procedimento administrativo sobre notificação de infração de trânsito.

É preciso cautela para não confundir normas de trânsito, as quais são da alçada

privativa  da  União,  com  procedimento  administrativo,  assunto  que  se  encarta  na

competência dos demais entes da Federação brasileira, os quais poderão tomar as

medidas que lhes parecerem mais adequadas para a defesa do interesse público. Se

a  proposição  contivesse  regras  de  circulação  de  veículos  e  pessoas  nas  vias

públicas, aí, sim, estar-se-ia invadindo a competência legiferante federal para cuidar

de  trânsito  e  transporte,  contrariando  flagrantemente  a  Constituição  Federal.

Outrossim, o projeto não estabelece penalidades de trânsito nem altera a sistemática

normativa federal sobre a classificação das infrações, mas tão somente prevê regras

de feição procedimental para a efetivação das notificações de trânsito, de modo a

melhor atender às peculiaridades regionais. Se o Estado não pudesse editar normas

administrativas  sobre  determinada  matéria,  ainda  que  relativa  a  notificação  por
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infrações de trânsito, sua autonomia política estaria seriamente comprometida, pois é

da essência do Estado Federado a prerrogativa de baixar regras jurídicas vinculantes

para os destinatários.

Dessa forma, entendemos que o Estado pode regular o assunto sem usurpar a

competência da União e sem contrariar os parâmetros da Constituição da República.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 785/2011.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Delvito  Alves,  relator  -  Luiz  Henrique  -  Gustavo

Corrêa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 800/2011

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 297/2007, “torna obrigatório o oferecimento,

pelo Estado, de cadeiras de rodas e aparelhos auditivos ao grupo que especifica”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/3/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem a proposição, agora, a esta Comissão para ser analisada quanto aos aspectos

jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  tem  por  objeto  determinar  que  o  Estado  ofereça,  gratuitamente,

cadeiras  de  rodas  e  aparelhos  auditivos  aos  portadores  de  deficiência  física  ou

auditiva que sejam reconhecidamente pobres. O projeto define como pobre o cidadão

cuja  renda  mensal  seja  de  até  três  salários  mínimos,  situação  que  deverá  ser

comprovada por declaração do próprio interessado, de autoridade judicial, policial ou

do Ministério Público do local onde tenha fixado residência.

A necessidade do equipamento ou do aparelho deverá ser comprovada em parecer
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técnico de profissional da área, lotado em órgão de Secretaria de Saúde municipal ou

estadual. O projeto também prevê que os recursos necessários para o cumprimento

dos  objetivos  nele  previstos  serão  provenientes  de  receitas  consignadas  no

orçamento do Estado e outras fontes e que caberá ao Executivo regulamentar a lei no

prazo de noventa dias contados de sua publicação.

Vale destacar que proposição idêntica à atual foi apresentada nesta Casa nos anos

de  2003  e  2007,  tendo  recebido  parecer  pela  inconstitucionalidade  nas  duas

ocasiões.  Como  não  houve  mudanças  constitucionais  supervenientes  que

propiciassem uma nova interpretação do projeto, somos levados a ratificar a posição

anteriormente adotada:

“A matéria  objeto  da  proposição  em  análise,  à  luz  do  ‘caput’  do  art.  194  da

Constituição da República, insere-se no âmbito da seguridade social, uma vez que ‘a

seguridade  social  compreende  um  conjunto  integrado  de  ações  de  iniciativa  dos

Poderes  Públicos  e  da  sociedade,  destinadas  a  assegurar  os  direitos  relativos  à

saúde, à previdência e à assistência social’.  É este o caso. Nesse passo, cumpre

salientar  que a  própria  Carta  Magna relacionou  entre  os  objetivos  da  assistência

social,  nos  incisos  IV  e  V  do  art.  203,  ‘a  habilitação  e  reabilitação  das  pessoas

portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária’ e ‘a

garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência

e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de

tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei’.

Todavia, no que tange à seguridade social, a competência para legislar é privativa

da  União,  como  se  vê  da  leitura  do  inciso  XXIII  do  art.  22  da  Constituição  da

República. Decorrente desse comando, foi editada a Lei Federal nº 8.742, de 1993, a

Lei Orgânica da Assistência Social, que dispõe sobre a organização da assistência

social  e  dá  outras  providências.  Além  disso,  em  se  tratando  desse  tipo  de

competência constitucional, convém ressaltar que somente lei complementar federal

poderá  autorizar  os  Estados  a  legislar  sobre  questões  específicas  da  matéria,

conforme estatui o parágrafo único do art. 22 da Carta Federal.

A Lei  Orgânica  da  Assistência  Social,  no  seu  art.  7º,  exige  a  observância  das

normas expedidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS – e, no seu
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art.  8º,  a  observância,  pelos  entes  da  federação,  dos  princípios  e  diretrizes

estabelecidos na lei quando da fixação de suas respectivas políticas de assistência

social.

Sob  a  tutela  do  art.  28  dessa  lei,  o  financiamento  dos  benefícios,  serviços,

programas e projetos far-se-á ‘com os recursos da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios, das demais contribuições sociais previstas no art. 195 da

Constituição Federal, além daqueles que compõem o Fundo Nacional de Assistência

Social – FNAS –´. Como condição para o repasse aos Municípios, aos Estados e ao

Distrito Federal dos recursos que financiarão a assistência social, a lei exige de cada

ente federado a efetiva instituição e o funcionamento de Conselho de Assistência

Social, de Fundo de Assistência Social controlado pelo respectivo Conselho, de Plano

de Assistência Social e, ainda, a comprovação orçamentária dos recursos próprios

destinados à assistência social a partir do exercício de 1999.

Ora, a própria Carta Federal, no § 5º do art. 195, é clara ao determinar que ‘nenhum

benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido

sem a correspondente fonte de custeio total’.

Como vemos, diante das exigências legais apresentadas, defrontamo-nos com mais

um óbice jurídico-constitucional ao projeto, qual seja o de conceder benefício na área

da assistência social sem o devido lastro orçamentário. Ressalte-se o mandamento

expresso no inciso I do art. 167 da Carta Federal, repetido na Constituição do Estado,

no inciso I do seu art. 161, que veda o início de programa ou projeto não incluídos na

Lei Orçamentária Anual.

A esses argumentos, acrescentem-se as disposições contidas na Lei Complementar

nº 101, de 4/5/2000, – Lei de Responsabilidade Fiscal –, que estabelece normas de

finanças  públicas  voltadas  para  a  responsabilidade  na  gestão  fiscal  e  dá  outras

providências. No seu art. 15, a referida lei é taxativa ao considerar não autorizada,

irregular  e lesiva ao patrimônio público a geração de despesa ou a assunção de

obrigação que não atendam ao disposto no art. 16 da referida lei. Esse dispositivo

prevê que a criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de ação governamental que

acarrete aumento de despesa deverá ser acompanhado de estimativa do impacto

financeiro-orçamentário tanto no exercício em que deverá entrar em vigor como nos
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dois exercícios subseqüentes. Deverá, também, ser acompanhado 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. Conforme se vê da consulta ao processo, tais requisitos

não foram atendidos pelo legislador.

Como vemos, o projeto encontra obstáculos de natureza jurídica, constitucional e

legal à sua tramitação nesta Casa.

Considerando que a saúde, na sua significação plena, engloba o estabelecimento

de mecanismos e instrumentos legais  e  operacionais  que assegurem à pessoa o

pleno exercício de seus direitos básicos e propiciem o seu bem-estar pessoal, social

e econômico, a matéria-objeto da proposição em análise, que concerne ao âmbito da

seguridade social, já recebeu tratamento específico por parte do Ministério da Saúde.

De fato,  a Portaria  nº  818/GM,  de  5/6/2001,  daquele  ministério,  determina que a

distribuição  de  cadeiras  de  rodas,  aparelhos  auditivos,  próteses  e  outros  meios

auxiliares  de  locomoção  dá-se  por  meio  das  Redes  de  Assistência  à  Pessoa

Portadora de Deficiência Física, organizadas pelas Secretarias de Saúde dos Estados

e do Distrito Federal, conforme as diretrizes estabelecidas na Portaria nº 95/GM, de

26/1/2001,  também  do  Ministério  da  Saúde.  Essa  portaria  aprova  a  Norma

Operacional  da  Assistência  à  Saúde  –  Noas  –  SUS  01/2001,  que  amplia  as

responsabilidades dos Municípios  na  garantia  de  acesso aos serviços de atenção

básica, define o processo de regionalização da assistência, cria mecanismos para o

fortalecimento da capacidade de gestão do Sistema Único de Saúde e procede à

atualização dos critérios de habilitação de Estados e Municípios.”

Ressaltamos  que,  conforme  informações  extraídas  da  página  do  governo  na

internet,  a  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  de  Minas  Gerais,  através  da

Coordenadoria  de  Atenção  à  Saúde  da  Pessoa  com  Deficiência  –  CASPD  –,

implantou as Redes de Assistência ao Deficiente, seguindo as diretrizes do Plano

Diretor  de  Regionalização  –  PDR.  Atualmente,  a  CASPD  é  responsável  pela

implantação e controle da assistência de quatro Redes. Entre elas, a “Rede Estadual

de Reabilitação Física tem como objetivo habilitar/reabilitar e inserir a pessoa com

deficiência nas atividades da vida diária/social e quando necessário o fornecimento
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da órtese e prótese/cadeira de rodas”. Além disso, a Rede Estadual de Atenção à

Saúde  Auditiva  conta  com  Serviços  de  Atenção  à  Saúde  Auditiva  –  Sasa  –

“responsáveis  por  acolher  os  usuários,  realizar  consultas  otorrinolaringológicas  e

fonoaudiológicas,  exames  audiológicos,  seleção  e  adaptação  de  Aparelho  de

Amplificação Sonora Individual – AASI –, reabilitação por terapias fonoaudiológicas,

acompanhamentos e reposições.”

Diante, pois, das razões aduzidas, apresentamos a seguinte conclusão.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei nº 800/2011.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  –  André  Quintão  –  Bruno  Siqueira  –

Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 811/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei  em tela, de autoria  do Deputado Gustavo Corrêa, resultante de

desarquivamento do Projeto de Lei nº 719/2007, “dispõe sobre a cassação da eficácia

da  inscrição  no  cadastro  de  contribuintes  do  ICMS  dos  estabelecimetnos  que

comercializem  produtos  falsificados,  contrabandeados  ou  de  origem  duvidosa,  na

hipótese que especifica”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 26/3/2011, 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 já foi apreciada por esta Comissão quando do trâmite do

Projeto de Lei nº 719/2007. Como não houve alteração de ordem constitucional ou

legal que propiciasse um novo entendimento sobre a matéria, acolhemos, na íntegra,

o parecer do relator, naquela oportunidade, conforme se segue: “O projeto de lei em

análise  pretende  cancelar  a  inscrição,  no  cadastro  de  contribuintes  do  ICMS,  do
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estabelecimento que comercializar, adquirir, estocar ou expuser produtos falsificados

ou contrabandeados. De acordo com o art. 3º do projeto, tal cassação inabilitará o

estabelecimento para a prática de operações relativas à circulação de mercadorias e

de  prestação  de  serviços  de  transportes  interestadual  e  intermunicipal  e  de

comunicação. O projeto prevê ainda penalidades a serem aplicadas aos sócios do

estabelecimento que tiver o cadastro cassado, os quais ficarão impedidos de exercer

o  mesmo  ramo  de  atividade,  ainda  que  em  estabelecimento  outro  que  não  o

penalizado, e de solicitar a inscrição de nova empresa no mesmo ramo de atividade,

pelo prazo de cinco anos contados da data de cassação da inscrição da empresa.

Conforme o exposto na justificação do projeto, seu objetivo é combater a pirataria,

tendo em vista que o País deixa de arrecadar, com a falsificação e o contrabando de

produtos,  cerca  de  R$84.000.000.000,00  e  de  criar  2  milhões  de  empregos

anualmente,  segundo a  estimativa  do Conselho Nacional  de Combate à Pirataria.

Convém  destacar  que,  para  combater  a  pirataria,  tema  amplamente  debatido  na

mídia  e  em  diversos  setores  do  governo,  inúmeras  ações  têm  sido  executadas

visando à intensificação da fiscalização e ao aumento do rigor na legislação. Cita-se

como exemplo a Lei Federal no 10.695, de 1º/7/2003, que alterou os arts. 184 e 186

do Código Penal e acrescentou dispositivos ao Código de Processo Penal,  com o

objetivo de coibir os delitos contra o direito autoral e a propriedade intelectual. Além

de ampliar o alcance e a extensão do crime de violação do direito autoral, a lei agrava

a  pena  do  referido  crime,  disciplina  as  hipóteses  de  apreensão  pela  autoridade

policial  dos bens ilicitamente produzidos, atribuindo ao titular  do direito de autor o

encargo de fiel depositário dos bens apreendidos, e ainda especifica as condições e a

oportunidade da destruição do material apreendido. Editou-se também no Estado de

São Paulo a Lei nº 12.279, de 21/2/2006, que, semelhantemente ao projeto de lei em

apreço, prevê o cancelamento da inscrição, no cadastro de contribuintes do ICMS, do

estabelecimento que comercializar, adquirir, estocar ou expuser produtos falsificados

ou contrabandeados. A própria Constituição Federal, reconhecendo a relevância da

proteção desses direitos, dispõe, em seu art. 5o, XXIX, que “a lei  assegurará aos

autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como

proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas
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e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento

tecnológico e econômico do País”. Quanto ao ponto de vista jurídico, entendemos que

a matéria tratada no projeto de lei em questão versa sobre direito tributário no que

toca à cassação da inscrição da empresa no cadastro de contribuintes do ICMS, que

é  um  imposto  estadual,  bem  como sobre  proteção  do consumidor.  Dessa  forma,

consideramos que o Estado membro possui competência para editar normas sobre o

tema, nos termos dos incisos I e VIII do art. 24 da Constituição da República, que

conferem à União, aos Estados e ao Distrito Federal a competência concorrente para

legislar sobre direito tributário e dano ao consumidor, respectivamente. No entanto,

com o intuito de adequar o projeto em questão à técnica legislativa e corrigir alguns

vícios de natureza jurídico- constitucional,  apresentamos, ao final deste parecer, o

Substitutivo nº 1. Cumpre-nos esclarecer que a proposição em estudo, em alguns

dispositivos, excede os limites de sua competência legislativa, notadamente no art. 4º,

em que prevê penalidades a serem aplicadas aos sócios da empresa cuja inscrição

no  cadastro  de  contribuintes  do  ICMS  tenha  sido  cancelada.  Vê-se  que,  neste

aspecto, o projeto legisla sobre matérias reservadas privativamente à União, uma vez

que regula relações próprias do Direito Comercial e do Direito Civil.”

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei  nº  811/2011,  na forma do Substitutivo nº  1,  a seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe  sobre  o  cancelamento  da  inscrição  de  estabelecimento  no  cadastro  de

contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e

sobre  Prestação  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de

Comunicação – ICMS – na hipótese que menciona

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Será cancelada a inscrição no cadastro de contribuintes do Imposto sobre

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de

Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de  Comunicação  –  ICMS  –  do

estabelecimento que comercializar, adquirir, estocar ou expuser produtos falsificados
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ou contrabandeados.

Parágrafo único – O cancelamento de que trata o “caput” deste artigo inabilita o

estabelecimento para a prática de operações relativas à circulação de mercadorias e

de  prestação  de  serviços  de  transportes  interestadual  e  intermunicipal  e  de

comunicação.

Art. 2º – As infrações a que se refere o art. 1º serão apuradas na forma estabelecida

pela administração fazendária e comprovadas por meio de laudo elaborado por órgão

público estadual ou entidade credenciada ou conveniada com o governo do Estado.

Art. 3º – O Poder Executivo divulgará, no órgão oficial de imprensa do Estado, a

relação dos estabelecimentos penalizados com base no disposto nesta lei, com os

respectivos números de registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ

– e endereço de funcionamento.

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

Sala das Comissões, 7 de julho de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator – André Quintão – Rosângela Reis – Bruno

Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 866/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em análise, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.709/2009,  institui  a  Política  Estadual  de

Incentivo ao Comércio Varejista.

Publicada no “Diário  do Legislativo”  de 31/3/2011,  foi  a  proposição distribuída à

Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e

Cooperativismo e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188,

do  Regimento  Interno,  analisar  os  aspectos  de  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade da matéria.

Fundamentação

A proposição em análise tem como objetivo, nos termos de seu art. 1º, a instituição

de uma política estadual de incentivo ao comércio varejista, de forma a assegurar a
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sua livre iniciativa e o seu fortalecimento.

Não  obstante a  importância  do  tema,  o  projeto  em análise apresenta vícios  de

natureza jurídico-constitucional, uma vez que estabelece ações que são inerentes à

atividade do Poder Executivo.

A Constituição  da  República  de  1988  consagra,  em  seu  art.  2º,  o  princípio  da

separação de Poderes e, ao estabelecer as regras de competência de cada Poder,

confere ao Legislativo as competências legiferante e fiscalizadora e, ao Executivo, as

atividades administrativas.

Resulta  daí  o  entendimento  de  que  a  elaboração  e  a  execução  de  plano  ou

programa  de  governo  são  atividades  eminentemente  administrativas,  que  não

demandam, via de regra, previsão legal. Por força do princípio da universalidade que

norteia o orçamento público, a política que demandar investimento governamental

deve estar prevista na Lei Orçamentária. Entretanto, isso não significa dizer que seja

pertinente a edição de lei  específica criando programa ou política;  pelo  contrário,

apenas nos casos expressamente previstos na Constituição, estes devem ser criados

por lei.

Nesse sentido, vale ressaltar o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal na

Decisão de Questão de Ordem suscitada 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 da

República, conforme o disposto nos arts. 48, IV, e 165, §§ 1º e 4º.

Não  obstante,  o  projeto  de  lei,  ainda  que  de  iniciativa  parlamentar,  pode  fixar

diretrizes de políticas públicas estaduais, não se admitindo, todavia, que a proposição

entre  em  detalhes  ou  disponha  sobre  programas  decorrentes  dessas  políticas,

permanecendo a cargo do Poder Executivo definir a melhor forma de implementá-las.

Dessa forma, vislumbra-se a possibilidade de que a proposição tramite nesta Casa,

mas deve-se ter em mente que a eficácia da lei eventualmente dela originária exigirá

o  concurso  da  vontade  do  Executivo,  que  detém  competência  privativa  para  as

providências indispensáveis ao sucesso da medida.

Assim, apresentamos, ao final,  o Substitutivo nº  1, que promove alguns reparos

para o aprimoramento da proposição e deixa de abarcar os dispositivos de natureza
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administrativa.

Salientamos que as disposições que cuidam da criação de frente parlamentar foram

suprimidas,  uma vez que a  sua instituição se  dá  por  meio de requerimento,  não

constituindo objeto de lei. Outrossim, impõe-se a supressão do dispositivo que impõe

prazo de 90 dias ao Poder Executivo para a regulamentação do disposto na nova lei.

Nesse ponto, é preciso dizer que não é dado ao Legislativo assinar prazo para que o

Executivo  venha  a  regulamentar  as  leis,  sob  pena  de  violação  do  princípio  da

separação dos Poderes. Na verdade, a expedição de decreto regulamentar já é ato

que se insere no domínio de atuação institucional do Poder Executivo, razão pela

qual qualquer dispositivo alusivo à função regulamentadora daquele Poder apresenta-

se como desnecessário e impróprio, daí a necessidade de supressão do mencionado

artigo.

Por  fim,  alertamos  que a  análise  dos  aspectos  meritórios  da  proposição,  assim

como  de  suas  implicações  na  prática,  será  feita  em  momento  oportuno  pelas

comissões de mérito.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 866/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº1

Dispõe sobre a política estadual de incentivo ao comércio varejista.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – A política estadual de incentivo ao comércio varejista será formulada e

implementada com a observância ao disposto nesta lei.

Art. 2º – São diretrizes da política de que trata esta lei:

I – atuação conjunta entre o poder público e a iniciativa privada;

II – envolvimento de todos os segmentos do comércio varejista;

III  –  integração dos setores de serviços,  de turismo de lazer e de negócios, de

agronegócio e de comércio;

IV – embasamento da política de que trata esta lei em estudos de identificação dos

principais problemas enfrentados pelo setor de comércio varejista.

Art. 3º – São objetivos da política de que trata esta lei:
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I – promover o fortalecimento do comércio varejista;

II – gerar emprego e renda;

III – diminuir os custos da atividade varejista, visando à sua ampliação;

IV – promover o melhor aproveitamento do potencial do setor;

V – desenvolver o turismo de negócios relacionado à atividade varejista;

VI – incentivar a capacitação de empreendedores e de empregados;

VII  –  conscientizar  a  população  da  importância  do  comércio  varejista  e  dos

problemas enfrentados pelo setor.

Art.  4º  – Na implementação da política de que trata esta lei,  compete ao poder

público:

I  – analisar a viabilidade da concessão de incentivos fiscais destinados ao setor

varejista, para estimular sua competitividade;

II – estudar a viabilidade da criação de linhas de crédito específicas para o comércio

varejista;

III – discutir ações destinadas à melhoria da segurança na atividade varejista;

IV – analisar a possibilidade de criação de delegacia especializada no combate aos

crimes contra o comércio;

V – promover estudos visando à:

a)  ampliação das  medidas  destinadas  ao combate  de  propagandas  enganosas,

trucagens e falseamentos;

b)  classificação em segmentos dos empreendedores do comércio varejista,  com

vistas ao direcionamento das ações;

c) criação de instrumentos de combate a fraudes e inadimplência;

VI – adotar estratégias para uma melhor convivência entre o comércio varejista e a

comunidade;

VII – promover a realização de debates, simpósios, seminários e outros eventos

que se destinem ao exame da política de desenvolvimento econômico do Estado, em

parceria com entidades de classe do comércio varejista;

VIII – desenvolver ações de divulgação da importância do comércio varejista e das

dificuldades enfrentadas pelo setor.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente – Cássio Soares, relator – Delvito Alves – Rosângela

Reis – André Quintão – Luiz Henrique – Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 962/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o Projeto de Lei nº 962/2011, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.604/2010 “altera a Lei nº 13.766, de 2000,

que dispõe sobre a política estadual de apoio e incentivo à coleta seletiva de lixo e

altera dispositivo da Lei nº 12.040, de 1995, que dispõe sobre a parcela de receita do

produto de arrecadação do ICMS pertencente aos Municípios, de que trata o inciso II

do parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal”.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  em  7/4/2011,  a  proposição  foi  distribuída

preliminarmente a esta Comissão, para receber parecer quanto aos aspectos de sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado

com o art. 102, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame visa a modificar a Lei nº 13.766, de 2000, que dispõe sobre

a  política  estadual  de  apoio  e  incentivo  à  coleta  seletiva  de  resíduos  sólidos.  A

alteração pretende tornar obrigatória a exibição, por fabricantes e importadores, nos

estabelecimentos  comerciais  e  nas  redes  de  assistência  técnica  autorizadas,  da

seguinte  informação:  “Este  estabelecimento  está  obrigado  a  recolher  disquete  de

computador, lâmpada fluorescente, pilhas e baterias descartadas pelo consumidor”.

Ressaltamos  que  esta  Comissão  já  se  manifestou  sobre  a  matéria  quando  da

análise de proposição idêntica na legislatura anterior, oportunidade em que aprovou

parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Vejamos, basicamente, os argumentos utilizados no citado parecer.

“(...) o projeto de lei em exame cuida de matéria que envolve questões relacionadas

a  saúde,  meio  ambiente,  produção  e  consumo,  com  ênfase  em  saúde  e  meio

ambiente, incluindo-se entre as matérias de competência legislativa concorrente da

União e dos Estados e de competência legislativa comum, nos termos dos arts. 23 e



884
____________________________________________________________________________

24 da Constituição da República, respectivamente.

A Carta Magna estabelece, ainda, em seu art. 225, que “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”.

Ressaltamos que,  no  âmbito  estadual,  além da norma sobre  a qual  incidem as

alterações propostas no projeto em tela, temos a Lei nº 18.031, de 12 de janeiro de

2009, que contém as diretrizes da Política Estadual de Resíduos Sólidos. A norma

trata da implementação da logística reversa em relação aos resíduos sólidos.  Por

meio dela, são definidas estratégias sustentáveis para o fluxo dos resíduos ao longo

da cadeia produtiva e responsabilidades compartilhadas para os integrantes dessa

cadeia, do consumo até a origem.

(...)

Conforme salienta o autor em sua justificação, os consumidores desconhecem a

existência  de  obrigações  estabelecidas  em  lei  relativas  à  destinação  final  de

disquetes,  lâmpadas  fluorescentes,  pilhas  e  baterias,  ficando,  muitas  vezes,  sem

saber que destino dar a tais resíduos.

Ressaltamos que o dever de proteger o meio ambiente cabe não só ao Estado, mas

também a toda a coletividade, e, nesse ponto, a proposição possibilita que, com as

informações  devidas,  as  pessoas  que  frequentam  tais  estabelecimentos  possam

contribuir para a efetiva proteção do meio ambiente. Assim, a medida proposta torna

mais  eficaz a política estadual  de apoio  e incentivo  à coleta  seletiva de resíduos

sólidos,  imprimindo  mais  densidade  às  regras  postas  pela  legislação  que  rege a

matéria.

Cumpre salientar, por outro lado, que, nos termos do art. 26, inciso IV, alíneas “b” e

“c”, da Lei nº 18.031, de 2009, compete aos revendedores, aos comerciantes e aos

distribuidores de produtos manter postos de coleta para os resíduos sólidos reversos

disponíveis  para  os  consumidores  e  informá-los  sobre  sua  coleta  e  seu

funcionamento.  Assim,  entendemos  que  a  responsabilidade  pela  informação,  nos

termos  do  projeto  em  tela,  cabe  aos  estabelecimentos  comerciais,  e  não  aos

fabricantes e aos importadores.
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Ademais, grande parte dos fabricantes dos produtos que dão origem aos resíduos

sólidos de que trata o projeto em questão não estão localizados no Estado de Minas

Gerais, pelo que não seria razoável impor a eles tal obrigação. Ainda em atenção ao

princípio  da  razoabilidade,  entendemos  que deve  ser  conferido  aos  comerciantes

prazo para a implementação da medida.

Por fim, para dar mais clareza e precisão ao texto legal, optamos por inserir a nova

obrigação no bojo do § 3º do art. 4º da Lei nº 13.766, de 2000, e não no § 4º, em

atenção à técnica legislativa.

Ante  as  considerações  aduzidas,  não  vislumbramos  óbice  de  ordem  jurídico-

constitucional à tramitação do projeto. Propomos o Substitutivo nº 1, ao final redigido,

para promover as alterações apontadas”.

Além dos argumentos expostos, cumpre trazer à baila o disposto na Lei Federal

12.305, de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. No que toca

aos resíduos tratados pelo projeto em exame, a referida lei dispõe, em seu art. 33, II,

V e VI, que são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa,

mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente

do  serviço  público  de  limpeza  urbana  e  de  manejo  dos  resíduos  sólidos,  os

fabricantes,  importadores,  distribuidores  e  comerciantes  de  pilhas  e  baterias,

lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista e de produtos

eletroeletrônicos  e  seus  componentes.  No §  4º,  estabelece que  os  consumidores

deverão efetuar a devolução após o uso,  aos comerciantes  ou distribuidores,  dos

produtos e das embalagens a que se referem os incisos citados.

Diante do exposto, alteramos o substitutivo apresentado na legislatura passada, de

forma a adequá-lo às mudanças ocorridas na legislação sobre a matéria e a restringir

a obrigação aos estabelecimentos que comercializam os produtos que deram origem

aos resíduos tratados no projeto.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto  de  Lei  nº  962/2011 na forma do Substitutivo  nº  1,  a  seguir

redigido.
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SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 13.766, de 30 de novembro de 2000, que dispõe sobre a política

estadual de apoio e incentivo à coleta seletiva de lixo e altera dispositivo da Lei nº

12.040,  de  28  de  dezembro  de 1995,  que  dispõe sobre  a  parcela  de  receita  do

produto de arrecadação do ICMS pertencente aos Municípios, de que trata o inciso II

do parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O § 3º do art. 4º da Lei nº 13.766, de 30 de novembro de 2000, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º – (...)

§ 3º – Os estabelecimentos comerciais e a rede de assistência técnica autorizada

pelos  fabricantes  e  importadores  exibirão,  em  local  visível,  informação  de  que  o

estabelecimento  está  obrigado  a  recolher  disquetes  de  computador,  lâmpadas

fluorescentes, pilhas ou baterias descartadas pelo consumidor, conforme os produtos

por eles comercializados, e manterão recipientes para descarte dos resíduos a que se

refere este artigo, obedecidas as normas ambientais e de saúde pública pertinentes e

as  recomendações  definidas  pelos  fabricantes  ou  importadores,  até  que  estes

promovam seu recolhimento e disposição ambientalmente adequada.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor cento e vinte dias após a data de sua publicação.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  –  Rosângela  Reis,  relatora  -  André  Quintão  -  Luiz

Henrique – Sebastião Costa – Delvito Alves - Cássio Soares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.072/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.072/2011,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.058/2010, disciplina o horário

para ligações de empresas de “telemarketing”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  14/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do Consumidor e do Contribuinte.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer quanto aos
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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  tela  pretende disciplinar  o  horário  para  ligações  de empresas  de

“telemarketing”. Nos termos de seu art. 1º, fica vedado o contato de tais empresas

com clientes fora do horário comercial, qual seja, das 8 às 18 horas de segunda a

sexta-feira e das 8 às 13 horas aos sábados. Além disso, dispõe que também são

consideradas empresas de “telemarketing” as empresas de cobrança que se utilizem

desse serviço, bem como os demais estabelecimentos que efetuem suas atividades

por meio do telefone.

Conforme justificação do autor,  as  empresas  de “telemarketing”  e  de  cobrança,

muitas vezes, em seus contatos, ultrapassam o limite da razoabilidade, expondo o

consumidor a situações de extremo desconforto.

Passamos à análise da proposição.

Note-se que o projeto dispõe sobre conteúdo que diz respeito à produção e ao

consumo, matéria de competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito

Federal, segundo dispõe o art. 24 da Constituição da República.

No exercício dessa competência, o Estado editou a Lei nº 19.095, de 2/8/2010, que

disciplina o “marketing” direto ativo e cria lista pública de consumidores para o fim que

menciona.

A referida lei cria lista pública, identificada como Lista Antimarketing, para registro

dos  consumidores  que  não  desejem  receber  ofertas  comerciais  por  meio  de

“marketing” direto ativo. Para os efeitos da lei, marketing direto ativo é definido como

a estratégia de vendas  que consiste em estabelecer  interação entre fornecedor  e

consumidor,  independentemente  da  vontade  deste,  com  o  objetivo  de  oferecer

produtos.

Em seu art. 6º, a lei veda ao fornecedor apresentar ofertas comerciais por meio de

“marketing”  direto  ativo  a  qualquer  consumidor  em  domingos  e  feriados  e,  em

qualquer dia, entre as 21 e as 8 horas, salvo nos casos em que o fornecedor detenha

autorização do consumidor específica para as datas e os horários mencionados.

Dessa forma, em relação ao “telemarketing”, já existe previsão legal tratando dos
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horários em que o contato poderá ser feito com o consumidor. Propomos, no entanto,

tendo em vista o princípio da consolidação das leis, a alteração da Lei nº 19.095, de

2010, uma vez que a proposta contida no projeto em exame é mais restritiva.

Além  disso,  o  projeto  inova  no  que  diz  respeito  aos  contatos  realizados  por

empresas de cobrança. Dessa forma, propomos, por  meio do substitutivo ao final

apresentado,  tal  modificação,  de  forma que a  limitação de horário  alcance essas

empresas.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.072/2011 na forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO NO 1

Altera a Lei nº 19.095, de 2 de agosto de 2010, que disciplina o “marketing” direto

ativo e cria lista pública de consumidores para o fim que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O “caput” do art. 6º da Lei no 19.095, de 2 de agosto de 2010, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art.  6º  –  É  vedado  ao  fornecedor  apresentar  ofertas  comerciais  por  meio  de

“marketing” direto ativo a qualquer consumidor:

I – nos domingos e feriados, em qualquer horário;

II – nos sábados, antes das 8 horas e após as 13 horas;

III – nos demais dias, antes das 8 horas e após as 18 horas.”.

Art. 2º – Fica acrescentado à Lei nº 19.095, de 2010, o seguinte art. 6º-A:

“Art.  6º-A – A vedação estabelecida no “caput”  do art.  6º aplica-se também aos

contatos telefônicos realizados por empresas para fins de cobrança.”.

Art. 3º – A ementa da Lei nº 19.095, de 2010, passa a ser: “Disciplina o “marketing”

direto ativo, cria lista pública de consumidores para o fim que menciona e estabelece

horário para contato telefônico com finalidade de cobrança”.

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

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente – André Quintão,  relator  – Rosângela Reis  – Cássio

Soares – Delvito Alves – Sebastião Costa – Luiz Henrique.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.074/2011

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 5.056/2010, “dispõe sobre a proibição de

acúmulo  das  funções  de  motorista  e  trocador  nos  ônibus  coletivos  no  transporte

público no âmbito do Estado de Minas Gerais”.

Publicado no “Diário do Legislativo”  de 14/4/2011,  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.

Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2°, do Re gimento Interno, foi anexado à

proposição  o  Projeto  de  Lei  n° 1.590/2011,  de  autor ia  do  Deputado  Celinho  do

Sinttrocel,  que  “garante  a  presença de  cobradores  e  agente  de  bordo  em  linhas

urbanas, municipais, metropolitanas e intermunicipais”.

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

A proposição em análise  tem por  finalidade  proibir  ao  motorista  de  ônibus  das

concessionárias de serviço público do Estado o exercício de atividades inerentes à

função de cobrador, as quais define em seu art. 2º. Dispõe, ainda, que a vedação não

se aplica aos veículos coletivos de uma porta.

Na justificação do projeto, o autor ressalta que o acúmulo de funções por esses

profissionais coloca em risco a segurança de todos, uma vez que a sobrecarga de

tarefas interfere na atenção dos motoristas. Além disso, observa que as duas funções

estão definidas na Classificação Brasileira de Ocupações como atividades distintas, o

que impede sua acumulação.

Passamos à analise da proposição.

Primeiramente, cumpre-nos observar que, não obstante a nobre intenção do autor,

o  projeto  em  exame,  ao  pretender  estabelecer  uma norma  para  a  prestação  de

serviço  público  de  transporte  coletivo  das  concessionárias  de  serviço  do  Estado,
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acaba invadindo seara de competência reservada à União.

Isso  porque,  embora  caiba  ao  Estado  estabelecer  as  normas  que  regulam  os

serviços públicos por ele prestados direta ou indiretamente, o projeto, ao tratar das

funções  a  serem  desempenhadas  pelos  motoristas  do  transporte  coletivo,  acaba

imiscuindo-se em matéria trabalhista, relativa ao exercício de profissões,  que,  nos

termos do art. 22, I e XVI, da Constituição da República, compete privativamente à

União.

Sobre a matéria, cumpre trazer à baila a Lei nº 12.252, de 9/2/2006, do Estado de

São Paulo.

A referida lei,  de iniciativa  parlamentar,  veda ao motorista de ônibus  das linhas

intermunicipais  daquele  Estado,  a  prática  de  atividades  inerentes  à  função  de

cobrador. Contra ela foram ajuizadas duas ações diretas de inconstitucionalidade, no

âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Supremo Tribunal Federal – STF.

O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu pela inconstitucionalidade da norma.

Contra a decisão foram apresentados embargos de declaração que ainda não foram

julgados. O STF, por sua vez, julgou prejudicada a ação por perda superveniente de

objeto, tendo em vista o julgamento no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo. O

Governador  do  Estado  de  São  Paulo,  autor  da  ADI  no  STF,  interpôs  agravo

regimental com base no argumento de que subsiste o objeto da presente ação, uma

vez que este só desapareceria quando a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de

São Paulo transitasse em julgado, o que ainda não ocorreu. A Procuradoria-Geral da

República exarou parecer pelo provimento do agravo.

Na ADI que tramita no STF, alegou-se que a lei paulista viola o art. 22, I e XVI, da

Constituição da República, que dispõe que compete privativamente à União legislar

sobre direito do trabalho e sobre condições para o exercício de profissões, e o art. 21,

XXIV,  que  dispõe  sobre  a  competência  da  União,  no  plano  administrativo,  para

organizar,  manter  e executar  a  inspeção do trabalho.  Asseverou-se que,  entre  as

atribuições afetas à estrutura dos órgãos integrantes do Ministério do Trabalho, se

encontra a codificação das ocupações.

Sobre  esse  aspecto,  cumpre-nos  ressaltar  que,  visando  conferir  um  tratamento

uniforme à matéria em todo o território nacional, o Ministério do Trabalho cuida da
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Classificação Brasileira de Ocupações – CBO –, instituída pela Portaria Ministerial nº.

397, de 9/10/2002, que tem por finalidade a identificação das ocupações no mercado

de trabalho.

O motorista e o cobrador correspondem, respectivamente, aos códigos 3-60.40 e 9-

85.10 da CBO e, de acordo com a descrição detalhada dessas ocupações, pode o

motorista, inclusive, cobrar e entregar os bilhetes a passageiros.

Dessa forma, a proposta que vise à fixação ou vedação das funções passíveis de

serem exercidas pelos profissionais que atuam no transporte coletivo implica afronta

ao Princípio Federativo, uma vez que compete à União legislar sobre o tema.

Por  força da Decisão Normativa da Presidência n° 12 ,  de 2003,  esta Comissão

também  deve  manifestar-se  sobre  o  Projeto  de  Lei  n°  1.590/2011,  anexado  à

proposição.  Sendo assim, ressaltamos que a proposta contida no projeto anexado

não incorre nos mesmos vícios apontados em relação à proposição principal, uma

vez que ela não cuida do desempenho de atividades de determinada categoria, mas

impõe uma obrigação em relação à prestação de serviço público de transporte objeto

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, nesse caso, o contrato

pode ser revogado unilateralmente pelo poder concedente (art.  40,  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

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
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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).

Há de considerar que a edição de lei  que proponha alterações em contratos em

vigor é matéria polêmica tanto na doutrina quanto na jurisprudência.

Ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.733-6 contra lei do Estado do

Espírito  Santo  que  excluía  as  motocicletas  da  relação  dos  veículos  sujeitos  ao

pagamento de pedágio, o Supremo Tribunal Federal – STF – 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.  (Adin

2.733-6/ES, Relator Ministro Eros Grau, julgamento em 26/10/2005).

Noutro sentido, entretanto, foi a decisão do STF no julgamento da Ação Direta de

Inconstitucionalidade nº 2.649-6 contra a lei que concedia, no sistema de transporte

coletivo  interestadual,  passe  livre  às  pessoas  portadoras  de  deficiência  e

comprovadamente  carentes.  Nessa  ocasião,  o  STF  julgou  constitucional  a

mencionada lei,  que alcançava os contratos já em execução, sob o argumento de

que,  “financiamento  do  contrato  resolve-se  com  base  na  cláusula  do  “rebus  sic

stantibus” que decola do art. 37, inciso XXI, da Constituição. Se a política tarifária foi

alterada  em  desfavor  da  empresa,  ela  que  postule  o  reequelíbrio  econômico-

financeiro do contrato”.

Em seu voto, o Ministro Cezar Peluso, concordando com a relatora Ministra Cármen

Lúcia Antunes da Rocha, aduz o seguinte:

“Do ponto de vista prático, é óbvio que o Estado não pode impor aos particulares a
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prestação de serviço mediante concessão, autorização ou permissão, com prejuízo.

Mas  isso  é  coisa  que  entra  no  juízo  de  conveniência  dos  concessionários,

permissionários  e  autorizatários.  De  modo  que,  como  “factum  principis”,  se

eventualmente,  nos  termos  de  regulamentação,  a  imposição  de  ônus  aos

concessionários,  permissionários  ou  autorizatários,  implicar-lhes  desequilíbrio

contratual,  têm  eles  duas  saídas:  ou  acordam  com  o  Poder  Executivo  a

correspondente reestruturação do contrato, ou pedem-lhe a rescisão. É a solução que

cabe no caso”.

Em  sentido  contrário  foi  o  voto  vencido  do  Ministro  Marco  Aurélio,  que  julgou

inconstitucional a referida lei e argumentou que “não cabe ao Estado cumprimentar

com chapéu alheio”.

Nesse  aspecto  é  preciso  registrar  que,  embora  exista  divergência  jurídica  na

doutrina e na jurisprudência com relação à edição de lei que proponha alterações de

contratos em vigor, o entendimento predominante no STF é que as normas do poder

concedente  não  podem  ser  dirigidas  ao  regime  de  execução  dos  contratos  já

firmados, que, “no curso da prestação, não podem ser modificados por lei” (ADI nº

3.225/RJ).

Assim, o princípio da segurança jurídica nos leva ao entendimento de que as novas

normas relativas à prestação de serviço público só devem ser dirigidas à formação de

novos contratos e às futuras licitações e respectivos editais. Não podem, portanto, ser

aplicadas na execução de contratos já firmados, sob pena de afronta ao ato jurídico

perfeito.

Assim, propomos a modificação do projeto, de forma que ele passe a estabelecer

uma  obrigação  nos  moldes  do  projeto  anexado,  dirigida,  no  entanto,  a  futuros

contratos. Salientamos ainda que o projeto deve restringir-se ao serviço de transporte

coletivo intermunicipal. Isso porque 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.



894
____________________________________________________________________________

Além disso, entendemos que a fixação de prazo para a adequação das empresas à

obrigação prevista  no  projeto  deve ser  suprimida,  uma vez que disposição nesse

sentido  configura  interferência  na  autonomia  administrativa  e  financeira  do  Poder

Executivo.  Cabe  ao  Executivo  a  negociação  de  seus  contratos  em  vista  das

peculiaridades que envolvem a prestação do serviço público em questão.

Por  fim,  ressaltamos  que  a  análise  dos  aspectos  de  mérito  será  realizada  em

momento oportuno pela Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. A

conveniência da medida, assim como a definição de alguns aspectos que envolvem a

sua implementação,  em especial  no  tocante  à  penalidade imposta,  podem conter

especificidades que escapam ao exame efetuado por esta Comissão de Constituição

e Justiça.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.074/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a presença de cobradores nos veículos do Serviço de Transporte

Coletivo Rodoviário Intermunicipal e Metropolitano do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  É  obrigatória  a  presença  de  cobradores  nos  veículos  do  Serviço  de

Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal  e Metropolitano do Estado de Minas

Gerais prestado mediante delegação no território do Estado.

Parágrafo  único  –  A obrigação  contida  no  “caput”  não  se  aplica  aos  veículos

coletivos de uma porta.

Art. 2º – O descumprimento desta lei sujeita as empresas ao pagamento de multa

no valor de três mil vezes o coeficiente tarifário calculado pelo órgão fiscalizador do

serviço delegado, nos termos de decreto.

Art. 3º – O disposto nesta lei não se aplica aos contratos já firmados na data de sua

publicação.

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

Sala das Comissões, 7 de julho de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Delvito  Alves,  relator  –  Rosângela  Reis  –  Bruno
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Siqueira – André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.079/2011

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em comento, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.792/2010, dispõe sobre a obrigatoriedade

de  os  estabelecimentos  escolares  disponibilizarem  carteiras  específicas  para  os

alunos portadores de deficiência.

Analisado preliminarmente pela Comissão de Constituição de Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou, vem agora o projeto a esta Comissão para que seja emitido parecer

quanto  ao  mérito,  nos  termos  do  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  XX,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  em  epígrafe  pretende  obrigar  os  estabelecimentos  escolares  a

oferecer  carteiras  adequadas  para  pessoa  com  deficiência,  para  criar  condições

propícias ao aprendizado.

Ao estabelecer normas inerentes à inclusão da pessoa com deficiência no ambiente

escolar, a proposição está de acordo com o paradigma da inclusão social da pessoa

com deficiência, que tem orientado a atuação pública no que se refere a promover

transformações nos ambientes físicos e na mentalidade das pessoas a fim incluir as

pessoas com deficiência nos diferentes ambientes sociais.

Como bem  chamou  a  atenção  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  seu

parecer,  a  matéria  já  é tratada pela  legislação federal  e estadual,  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 de acessibilidade das pessoas com deficiência ou

com  mobilidade  reduzida.  Apesar  de  não  ser  específica  para  as  instituições  de

ensino, estas são abrangidas pela lei, que, em seu art. 2º, define acessibilidade como

a  possibilidade  e  as  condições  de  alcance  para  a  utilização,  com  segurança  e

autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos e meios de transporte e
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comunicação, pelas pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. O Decreto

Federal  nº  5.296,  de  2/12/2004,  regulamenta  a  referida  lei  e  estabelece  normas

específicas para os  estabelecimentos de ensino. Conforme disposto no art.  24 do

decreto,  os  estabelecimentos  de  ensino  de  qualquer  nível,  etapa  ou  modalidade,

públicos ou privados, proporcionarão condições de acesso e utilização de todos os

seus ambientes às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive

salas de aula. Essa adequação das condições de acesso e utilização são requisitos

para a concessão de autorização de funcionamento, de abertura ou renovação de

curso  pelo  poder  público,  conforme  previsto  no  inciso  II  do  §  1º  do  art.  24  já

mencionado.

Em âmbito estadual,  a Lei nº 15.816, de 16/11/2005, estabelece critérios para a

concessão de autorização de funcionamento a instituições de ensino. De acordo com

o art.  1º da referida lei,  ficam os estabelecimentos de ensino públicos e privados

obrigados  a  oferecer  condições  de  acesso e  de  utilização de suas  instalações  a

pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Considerando  a  existência  de  lei  estadual  que  trata  do  tema,  a  Comissão  de

Constituição e Justiça entendeu ser pertinente incorporar o conteúdo da proposição

em análise à Lei nº 15.816, de 2005, apresentando, para isso, o Substitutivo nº 1,

com o qual concordamos.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 10.079/2011, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2011.

Doutor  Wilson  Batista,  Presidente  -  Marques  Abreu,  relator  -  Elismar  Prado  -

Sargento Rodrigues.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.108/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

A proposição em epígrafe,  resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº

3.992/2009, requerido pelo Deputado Leonardo Moreira, “institui a Política Estadual
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de Recuperação e Proteção de Minas Naturais de Água e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  15/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”,

do Regimento Interno, examinar a juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade da

proposição.

Fundamentação

A proposição em exame pretende instituir  a Política Estadual  de Recuperação e

Proteção de Minas  Naturais  de Água.  Estabelece que essa política consistirá  em

mapeamento  de  minas  naturais,  realização  de  estudos  de  viabilidade,

conscientização das famílias beneficiadas, elaboração dos projetos de preservação e

execução dos projetos de recuperação e proteção. A política prevê proteção da mata

em  torno  das  minas  de  água,  proteção  do  solo,  com  cimento,  para  garantir  a

qualidade da água, análises sistemáticas da qualidade da água, orientação sobre a

importância  da  preservação,  redução  da  perfuração  de  poços  artesianos  e

implantação  de  microssistemas  de  abastecimento  por  meio  de  minas  naturais.  A

proposição  define,  ainda,  os  beneficiários  da  política:  agricultores  familiares,

empresas rurais, grupos informais de agricultores, comunidades rurais, associações

de trabalhadores e agricultores e pequenos agrupamentos rurais e semiurbanos. E,

finalmente,  autoriza  o  Poder  Executivo  a  firmar  convênios  com  organizações  da

sociedade civil, sindicatos e associações, para a execução da política.

Destacamos, inicialmente, a legislação estadual sobre recursos hídricos, com a qual

deve ser compatibilizada a proposição sob exame: Lei nº 12.503, de 30/5/97, que cria

o Programa Estadual de Conservação da Água; Lei nº 13.199, de 29/1/99, que dispõe

sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos; Lei nº 13.771, de 11/12/2000, que

dispõe sobre a administração, a proteção e a conservação das águas subterrâneas

de  domínio  do  Estado;  Lei  nº  15.082,  de  27/4/2004,  que  dispõe  sobre  rios  de

preservação permanente; Lei nº 15.910, de 21/12/2005, que dispõe sobre o Fundo de

Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do

Estado de Minas Gerais – Fhidro  –, criado pela Lei nº 13.194, de 29/1/99; e Lei nº
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17.727,  de  13/8/2008,  que  dispõe  sobre  a  concessão  de  incentivo  financeiro  a

proprietários e posseiros rurais, sob a denominação de Bolsa Verde, para os fins que

especifica.

Ressaltamos,  por  outro  lado,  que,  não  obstante  pretenda  criar  uma  política,  a

proposição  analisada  contém,  em  verdade,  programa  de  governo,  uma  vez  que

especifica  atividades  que  objetiva  sejam  desempenhadas  por  órgãos  do  Poder

Executivo.  Ocorre  que,  por  força  do  princípio  constitucional  da  separação  dos

Poderes, a elaboração e a execução de programa são atividades que integram o rol

de competências do Executivo para realizar ações de governo.

Similarmente,  a  celebração  de  convênio  por  órgão  do  Poder  Executivo  com

entidade pública ou privada não depende de autorização ou aprovação do Legislativo,

conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, no julgamento da Ação

Direta de Inconstitucionalidade nº 165, em que se declarou a inconstitucionalidade do

inciso XXV do art. 62 da Constituição do Estado de Minas Gerais.

Ademais,  quando  a  execução  de  programa  de  ação  governamental  demanda

recursos,  estes  devem  estar  previstos  na  Lei  Orçamentária  Anual  –  LOA –,  de

iniciativa do Poder Executivo. Em se tratando de programa de duração continuada,

deve estar previsto também na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO –, por força do

art. 165 da Constituição da República, e no Plano Plurianual de Ação Governamental

– PPAG –, conforme inteligência do art. 154 da Constituição do Estado.

Verifica-se, a propósito, que o PPAG em vigor para o quadriênio 2008-2011 contém

uma série  de  programas  que  contemplam  as  ações  que  a  proposição  analisada

pretende implementar. Particularmente na área de resultado Qualidade Ambiental, há

o Programa no 010: Conservação do Cerrado e Recuperação da Mata Atlântica, que

prevê ações de reflorestamento para fins de proteção de nascentes. Há também o

Programa  no  011:  Consolidação  da  Gestão  de  Recursos  Hídricos  em  Bacias

Hidrográficas,  que  prevê  ações  de  elaboração  e  implementação  de  planos  de

recursos  hídricos,  de  ampliação  e  aperfeiçoamento  do  monitoramento  das  águas

superficiais  e  subterrâneas  do Estado,  de  mapeamento  de  áreas  vulneráveis  das

suas bacias hidrográficas e de regularização dos usos e intervenções hídricas. Há

ainda o Programa no 046: Revitalização do Rio das Velhas – Meta 2010, que prevê
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ações de monitoramento da qualidade das águas do rio e de suporte aos serviços de

saneamento que devem ser prestados às populações ao longo de seu curso. Há,

igualmente,  o Programa no 105: Gestão Ambiental  Integrada, que prevê ações de

educação  ambiental.  E  há,  finalmente,  o  Programa  no  113:  Desenvolvimento

Sustentável de Recursos Hídricos, que prevê uma série de ações nessa área, entre

as quais a capacitação de recursos humanos, a elaboração de bancos de dados de

monitoramento de águas e o fomento a projetos de racionalização do uso da água.

Caso  se  entenda  que  esses  programas  devem  ser  aperfeiçoados  para  melhor

atender os objetivos da proposição ora avaliada, poderão ser apresentadas emendas

ao projeto de lei  do novo PPAG, que deve ser encaminhado pelo Governador do

Estado a esta Casa no segundo semestre deste ano. Parece-nos, no entanto, que a

efetivação  desses  objetivos  depende,  em  verdade,  da  eficácia  dos  mencionados

programas,  o  que  deve  ser  objeto  de  fiscalização  por  parte  desta  Assembleia

Legislativa.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.108/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a redação do art.  3º  da Lei nº 13.771, de 11 de dezembro de 2000, que

dispõe sobre a administração, a proteção e a conservação das águas subterrâneas

de domínio do Estado e dá outras providências.

Art. 1º – O inciso III do art. 3º da Lei nº 13.771, de 2000, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 3º – (...)

III – a adoção de medidas relativas à sua conservação, preservação e recuperação,

com participação da comunidade.”.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente – André Quintão, relator – Cássio Soares – Delvito Alves

– Luiz Henrique – Sebastião Costa – Rosângela Reis.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.110/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Leonardo Moreira, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.120/2009,  “dispõe  sobre  a  afixação  de

informações referentes a gorjeta ou taxa de serviço nos locais que especifica e dá

outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 15/4/2011, 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 matéria constante do  projeto em tela  já  foi  objeto de estudo desta Comissão

quando da tramitação do Projeto de Lei nº 4.120/2009. Como não ocorreu alteração

de ordem  constitucional  ou  legal  que propiciasse um novo entendimento  sobre  a

matéria, acolhemos, na íntegra, o parecer exarado pelo relator naquela oportunidade,

conforme se transcreve a seguir: “A proposta em análise pretende tornar obrigatória a

afixação,  em  restaurantes,  bares,  lanchonetes  e  estabelecimentos  comerciais

similares,  de  cartazes  contendo  informação  sobre  o  caráter  não  obrigatório  do

pagamento  da  gorjeta.  Preconiza  a  proposta,  também,  que  a  informação  deverá

constar tanto no cardápio quanto na conta de consumo e que a percepção, pelos

garçons e funcionários, dos valores arrecadados a título de gorjeta não ensejará sua

incorporação ao salário por eles percebido. Passamos à análise do projeto.

O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, consubstanciado na Lei Federal nº

8.078,  de  11/9/90,  ao  disciplinar  as  práticas  comerciais,  é  claro  ao  assegurar  ao

adquirente  do  produto  ou  serviço  o  direito  à  informação  correta,  clara,  precisa  e

ostensiva sobre preço, quantidade, qualidade, composição - exteriorizando, assim, o

princípio da transparência, que deve permear toda e qualquer relação de consumo.

Não  há  dúvida  de  que  a  gorjeta,  quando  imposta  ao  consumidor  por  bares,

restaurantes  e  estabelecimentos  similares,  passa  a  compor  o  preço  do  produto,

sendo certo que essa cobrança deve, quando menos, adequar-se aos parâmetros
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estabelecidos na norma consumerista. Vê-se, portanto, que o projeto em tela mostra-

se compatível com as necessidades do consumidor, e, embora a discussão sobre o

tema seja permanente no Congresso Nacional, até o momento inexiste norma federal

tratando da questão. Acrescente-se que a matéria se insere na órbita da competência

concorrente da União, do Distrito Federal e dos Estados, cabendo a esta Casa dispor

sobre o tema, por força do preceito constante no art. 61, inciso XVIII, da Constituição

mineira.

Podemos  observar,  entretanto,  algumas  impropriedades  no  texto  do  projeto,  as

quais apontaremos a seguir. No art. 5º, a proposição obriga os restaurantes, bares,

lanchonetes e estabelecimentos comerciais similares a repassar integralmente aos

seus garçons e funcionários os valores arrecadados a título de gorjeta. Ora, trata-se

de norma de natureza civil, de competência legislativa da União. No art. 6º, o projeto

prevê que a percepção,  pelos  garçons e  funcionários,  dos valores arrecadados a

título de gorjeta não ensejará sua incorporação ao salário por eles percebido: ocorre

que tal previsão já se encontra disciplinada no art. 457 da Consolidação das Leis do

Trabalho - CLT. Assim, a apresentação do Substitutivo nº 1, ao final deste parecer,

tem o propósito de corrigir os vícios apontados e de adequar o texto do projeto à

técnica legislativa”.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.110/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Torna obrigatória, nos estabelecimentos comerciais que disponham de serviço de

garçom, a informação da não obrigatoriedade do pagamento de gorjeta.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os estabelecimentos comerciais  que disponham de serviço  de  garçom

ficam  obrigados  a  informar  os  consumidores  sobre  a  não  obrigatoriedade  do

pagamento de gorjeta.

Parágrafo único - A informação de que trata o “caput” deverá constar em cartaz

afixado  nas  dependências  do  estabelecimento,  em  local  visível  e  de  grande

circulação de pessoas, bem como no cardápio e na conta de consumo.
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Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às penalidades

previstas nos arts. 56 a 59 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

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

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Bruno Siqueira,  Presidente  e  relator  – Cássio  Soares  – Rosângela  Reis  –  Luiz

Henrique – André Quintão – Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.171/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe, fruto do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  2.741/2008,  dispõe  sobre  a  proibição  do

processo de beneficiamento a seco de mármores e granitos e dá outras providências.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/42011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde para receber parecer, nos termos do

art. 188, combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Cumpre-nos examinar a matéria nos seus aspectos jurídico, constitucional e legal,

nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em tela  proíbe o processo de beneficiamento a seco de mármores e

granitos no Estado.

Vale  ressaltar  que  proposição  com  igual  conteúdo  tramitou  nesta  Casa  na

legislatura passada, não tendo sido, contudo, apreciada por esta Comissão. Nessa

oportunidade, para subsidiar  o parecer,  a proposição foi  baixada em diligência ao

Executivo.  Em resposta à diligência,  a  Secretaria  de  Estado de Meio Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável  – Semad – manifestou-se favoravelmente ao projeto

em exame. Ressaltou os aspectos meritórios da proposição para a proteção da saúde

dos trabalhadores e para a redução do nível de ruído para os que exercem essa

atividade  e  para  as  comunidades  que  vivem  no  entorno  das  empresas  de

beneficiamento de mármores e granitos. Sugeriu, por fim, que a lei não entrasse em

vigor imediatamente, tendo em vista a necessidade de adaptação do setor às novas
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regras.

Por ocasião do exame do Projeto de Lei nº 1.611/2004, esta Comissão sustentou

com fartos argumentos e com apoio na jurisprudência pátria a competência do Estado

para legislar sobre normas de proteção à saúde do trabalhador, conforme se constata

no seguinte trecho do parecer emitido à época: “(...) a obrigação de fazer imposta a

particulares encontra amparo no art. 19 da Lei Federal nº 8.213, de 1991, que declara

a  responsabilidade  da  empresa  pela  adoção  e  uso  das  medidas  de  proteção  e

segurança da saúde do trabalhador, assim como na própria Consolidação das Leis do

Trabalho,  em  seu  art.  154,  que  determina  a  observância,  pelo  empregador,  das

disposições contidas em códigos de obras ou regulamentos sanitários dos Estados ou

Municípios onde se situem seus estabelecimentos, além de impor àqueles, em seu

art. 157, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina

do  trabalho”.  Nessa  mesma  linha  de  raciocínio,  observamos  também  a  decisão

proferida pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região no exame do

Recurso Ordinário nº 16.193/2001.

Ressalte-se que, na inexistência de normas gerais da União em sede de legislação

compartilhada,  hipótese que  se  verifica  no  caso concreto,  a  Constituição  Federal

assegura aos Estados, no § 3º do art. 24, a competência legislativa plena para tratar

da matéria.

Contudo, como o projeto apresenta algumas irregularidades, faz-se necessária a

apresentação do Substitutivo  nº  1  na  conclusão deste  parecer,  pelas  razões  que

passamos a aduzir.

Proibir  o  setor  produtivo  de  utilizar  o  processo  de  beneficiamento  a  seco  de

mármores e granitos só se justificaria se as máquinas e ferramentas utilizadas para o

corte  e  acabamento  dessas  rochas  não  pudessem  comportar  o  acoplamento  de

dispositivo  de  controle  de  emissão  de  poeira  no  ambiente  interno  e  externo  de

trabalho  acima  dos  limites  técnicos  estabelecidos  pelo  poder  público.  Como  não

temos laudo comprovando esse fato, não podemos proibir tal processo. Por isso não

é razoável, técnica e juridicamente, impor ao empreendedor a utilização obrigatória

de  processo  de  beneficiamento  dotado  de  sistema  de  umidificação,  como

estabelecido nos arts. 2º e 3º da proposição.
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Quanto ao estabelecido pelo art. 5º, que determina a apuração de responsabilidade

administrativa,  civil  e  criminal,  na  forma  prevista  na  legislação  pertinente,  em

decorrência  do descumprimento da  lei,  entendemos que não é a  melhor solução.

Como já observamos, não há legislação dispondo sobre o tema na esfera federal e no

Estado. Assim, o melhor a fazer é estabelecer no próprio corpo da lei as penas a

serem aplicadas aos infratores das normas legais.

No substitutivo acolhemos, ainda, a recomendação da Semad. Assim, fixamos um

prazo de dois  anos  para os  empreendimentos em funcionamento  ou com licença

ambiental de operação expedida pelo poder público se adaptarem às novas regras.

Além disso, ampliamos o âmbito de aplicação da lei às demais rochas ornamentais e

estabelecemos regramento  específico  para o  lançamento dos efluentes industriais

nos corpos hídricos e na rede coletora de esgoto sanitário.

Finalmente,  registramos  a  legitimidade  parlamentar  para  inaugurar  o  processo

legislativo, com suporte no art. 65, “caput”, da Constituição do Estado.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.171/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre o controle de emissão de poeira proveniente do processo industrial de

beneficiamento de mármore, granito e outros tipos de rochas ornamentais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – As máquinas e ferramentas utilizadas por empreendimentos industriais nos

processos  de corte  e  acabamento  de  mármore,  granito  e  outros  tipos  de  rochas

ornamentais deverão conter dispositivo que impeça a emissão de poeira no ambiente

interno e externo de trabalho acima dos limites estabelecidos em regulamento.

Art.  2º  – O efluente de processo de corte e acabamento a úmido de mármore,

granito  e  outros  tipos  de  rochas  ornamentais  deverá  ser  submetido  a  prévio

tratamento antes do seu lançamento na  rede coletora de esgoto sanitário  ou  nos

corpos hídricos, conforme regulamento.

Art.  3º – Ao infrator desta lei  será aplicada pena de multa de 100 Ufemgs (cem

Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) a 2.000 Ufemgs, segundo o porte do
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empreendimento, conforme dispuser o regulamento desta lei.

Art. 4º – Os empreendimentos industriais de beneficiamento de mármore, granito e

outros tipos de rochas ornamentais com licença ambiental de operação expedida pelo

poder  público  ou  em  funcionamento  na  data  de  publicação  desta  lei  deverão  se

adaptar  ao  disposto  nesta  lei  no  prazo  de  dois  anos  contados  da  data  de  sua

publicação.

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

Sala das Comissões, 7 de julho de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Rosângela Reis, relatora – André Quintão – Bruno

Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.124/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em análise, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.506/2009,  obriga  os  hotéis  e  motéis

estabelecidos no Estado a adaptar suas instalações a fim de garantir o acesso de

pessoas portadoras de deficiência e dá outras providências.

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.

Preliminarmente,  vem o projeto a esta Comissão para ser analisado quanto aos

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 análise, nos termos de seu art. 1º, pretende obrigar os hotéis e

motéis  estabelecidos  no  Estado,  com  mais  de  50  unidades,  a  adaptar  suas

instalações e 2% de seus quartos e apartamentos a fim de garantir  o  acesso de

pessoas portadoras de deficiência, de acordo com as especificações determinadas

pela  Norma  Brasileira  nº  9.050,  de  1994,  da  Associação  Brasileira  de  Normas

Técnicas - ABNT - ou por outra que vier a substituí-la.
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Determina, ainda, que os estabelecimentos localizados em prédios que não tenham

conseguido  atender  às  exigências  nele  previstas  ficam  obrigados  a  apresentar

alternativas para análise do órgão competente.

No art. 2º, dispõe que, caso não sejam feitas as adaptações necessárias no prazo

de 180 dias, tais estabelecimentos ficam sujeitos às seguintes sanções: advertência;

multa  de  1.000  Unidades  Fiscais  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Ufemgs  -  ou  o

equivalente em índice superveniente; suspensão e, após, cancelamento do alvará de

localização e funcionamento.

O autor, na justificação que acompanha o projeto, afirma que a medida proposta

parte da necessária compreensão de que a integração social das pessoas portadoras

de deficiência envolve não apenas “as atribuições de trabalho, educação (...), mas

também, e principalmente, de lazer, cultura e atividades pessoais”.

Vale destacar que proposição com igual conteúdo tramitou nesta Casa em 2009,

tendo  recebido  desta  Comissão  parecer  pela  constitucionalidade  na  forma  do

Substitutivo  nº  1.  Como não houve mudanças  constitucionais  supervenientes  que

propiciassem  uma  nova  interpretação  do  projeto,  somos  levados  a  ratificar  o

posicionamento  expressado  anteriormente  e  reproduzir  a  argumentação  jurídica

então apresentada:

“A proposição em exame não encontra óbice jurídico do ponto de vista formal: o

inciso XIV do art.  24 da Carta Federal faculta aos Estados membros, pela via da

competência concorrente, legislar sobre a proteção e integração social das pessoas

portadoras de deficiência. Além disso, a matéria não está entre aquelas consideradas

de iniciativa legislativa privativa.

Cumpre, ainda, assinalar que o marco regulatório da acessibilidade de bens de uso

público encontra fundamento nos arts. 227, § 2º, e 244 da Constituição da República.

No âmbito federal, os referidos dispositivos foram regulamentados pela Lei 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.

Em seguida, a União editou o Decreto nº 5.296, de 2/12/2004, que regulamenta

também a lei federal citada. A leitura de seus dispositivos revela que a referida norma
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não  contempla  a  obrigatoriedade  de  adaptação  voltada  somente  para  os

estabelecimentos hoteleiros,  como um percentual  de quartos  e  apartamentos  que

devam estar internamente adaptados para uso de pessoas portadoras de deficiência.

Existem, ademais,  normas  específicas  sobre  acessibilidade na  área de turismo,

entre as quais se destacam o Regulamento Geral dos Meios de Hospedagem e o

Manual  de  Recepção  e  Acessibilidade  de  Pessoas  Portadoras  de  Deficiência  a

Empreendimentos e Equipamentos Turísticos, da Empresa Brasileira de Turismo –

Embratur.

No âmbito estadual, a Lei nº 11.666, de 9/12/94, regulamentada pelo Decreto nº

43.926, de 2004, e a Lei nº 17.785, de 23/9/2008, buscam assegurar que as pessoas

com  deficiência  não  encontrem  obstáculos  ao  seu  direito  de  ir  e  vir.  A referida

legislação já torna obrigatória a adoção de normas de acessibilidade nos edifícios de

uso público, aí incluídos os hotéis e similares.

Todavia, a exemplo do que ocorre no plano federal, a legislação mineira não contém

normas específicas para a adaptação das instalações de hotéis e estabelecimentos

congêneres.

Voltando ao projeto em exame, verifica-se que ao § 2º do art. 1º falta um comando

assertivo, o que poderá acarretar prejuízos para a eficácia da norma. Em seguida, no

art.  2º,  o  projeto  estabelece  o  prazo  de  180  dias  para  a  adequação  dos

estabelecimentos, sob pena de sujeição às penalidades que especifica. Em relação a

tais penalidades, três considerações são importantes.

Em  primeiro  lugar,  a  opção  por  estabelecer  um  único  valor  de  multa,

independentemente  do  porte  do  estabelecimento,  pode  fazer  com  que,  em

determinados casos, a pena não seja capaz de incentivar o cumprimento da lei e, em

outros,  seja  pesada  demais,  a  ponto  de  inviabilizar  a  sobrevivência  do

estabelecimento. Atenta a essa questão, a Lei n° 11 .666, de 1994, prevê, no art. 3º, §

5º,  em caso de descumprimento das medidas ali  previstas,  a imposição de multa

diária no valor de até 2.000 Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais - Ufemgs -,

aplicada na forma de regulamento, respeitado o devido processo administrativo. Essa

abertura conferida pela norma permite que o administrador, ao aplicar a multa, faça

as  ponderações  necessárias  para  que  a  sanção  possa  cumprir  sua  finalidade
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preventiva.

O segundo ponto digno de nota é que a proposta torna obrigatória a adaptação de

todos os hotéis e motéis que tenham 50 ou mais unidades, sem distinção entre os

estabelecimentos já existentes e os novos. Já a Lei n° 11.666, de 1994, no art. 1°, §

3°,  incisos  I  e  II,  dispõe  que  a  norma  se  aplica  ao s  projetos  de  arquitetura  e

engenharia que se encontrem em elaboração ou em execução e às reformas e obras

de conservação. Tal distinção parece ser mais razoável, na medida em que minimiza

o impacto da medida em questão sobre os empreendimentos privados.

Outro cuidado importante, que consta no § 2º do mesmo artigo, é o de considerar

as restrições legais a mudanças em construções tombadas pelo Instituto Estadual do

Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - Iepha-MG.

Terceiro:  ao  prever  a  possibilidade  da  aplicação  de  penas  de  suspensão  e  de

cancelamento do alvará de localização e funcionamento, o projeto traz medidas que

não podem ser determinadas pelo Estado, sob pena de violação à competência dos

Municípios.

Finalmente, no que respeita à amplitude da proposta, é interessante notar que ela

obriga apenas os hotéis e motéis estabelecidos a adaptar as suas instalações, não

abrangendo  outros  estabelecimentos  similares,  como  pousadas.  O  substitutivo  a

seguir apresentado busca corrigir essa restrição.

Entendemos  que,  no  caso,  o  mais  adequado,  do  ponto  de  vista  da  técnica

legislativa,  é  alterar  a  lei  já  existente,  de  maneira  a  facilitar  a  sistematização  da

matéria e favorecer o conhecimento do assunto. Para tanto, apresentamos, ao final

deste parecer, o Substitutivo nº 1. Concluindo, pode-se dizer que o projeto, com as

adaptações propostas no substitutivo, não encontra óbice do ponto de vista legal e

representa um passo importante para a integração social das pessoas portadoras de

deficiência.

Ressaltamos  que  poderão  ser  oportuna  e  adequadamente  realizadas  nas

comissões de mérito  tanto  a análise sobre quais  tipos  de  meios de  hospedagem

deverão  sujeitar-se  às  mudanças  pretendidas  como o  percentual  de  quartos  que

deverão sofrer as adaptações”.

Conclusão
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Em  vista  das  considerações  apresentadas,  concluímos  pela  constitucionalidade,

juridicidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.124/2011 na forma do Substitutivo nº

1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta o § 5º ao art.  1º da 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 - Fica acrescentado ao art. 1º da Lei nº 11.666, de 9 de dezembro de 1994, o

seguinte § 5º:

“Art. 1º - (...)

§ 5° - Nos meios de hospedagem, conforme a definiçã o dada pela Lei Federal nº

11.771, de 17 de setembro de 2008, e nos motéis, com cinquenta ou mais quartos ou

apartamentos, as instalações de, no mínimo, 2% (dois por cento) de suas unidades

serão adaptadas para utilização por pessoas portadoras de deficiência física ou com

mobilidade reduzida, observado o disposto no Manual de Recepção e Acessibilidade

de  Pessoas  Portadoras  de  Deficiência  a  Empreendimentos  e  Equipamentos

Turísticos, da Empresa Brasileira de Turismo - Embratur.”.

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

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  -  Cássio  Soares,  relator  -  Rosângela  Reis  -  André

Quintão - Delvito Alves - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.207/2011

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  n° 4.184/2010,  “dispõe sobre a política de

desenvolvimento industrial da Região Centro-Nordeste de Minas Gerais”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/4/2011, a proposição foi distribuída às
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Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e

Cooperativismo 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.

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° 4.184/2010,  reproduz indo  a  argumentação  jurídica

apresentada.

“A proposição  em  exame dispõe  sobre  a  política  de  desenvolvimento  industrial

voltada especificamente para a região Centro-Nordeste de Minas Gerais. Seu art. 1º

estabelece,  nos incisos I  a VI,  as diretrizes que balizarão a instituição da referida

política. O art. 2º dispõe que, na articulação dessa política, será respeitado o perfil

econômico  da  região,  privilegiando-se  os  projetos  relacionados  com  os  setores

agropecuário e da silvicultura.

O Centro-Nordeste mineiro, conforme a informação constante na justificação que

acompanha  a  proposição,  situa-se  entre  as  regiões  Central,  Rio  Doce  e

Jequitinhonha, tendo como polo o Município de Guanhães. Caracteriza-se pelo forte

vínculo com as atividades agropecuárias e de silvicultura e apresenta baixo grau de

industrialização.

Primeiramente,  cumpre  esclarecer  que,  embora  a  formulação e  a  instituição  de

políticas públicas sejam da competência do Poder Executivo, o estabelecimento das

diretrizes  pertinentes  cabe  ao  Poder  Legislativo.  Verifica-se  que  a  proposição  se

refere, essencialmente, a diretrizes e orientações que deverão ser observadas nas

políticas de desenvolvimento industrial da região Centro-Nordeste do Estado. Desta

forma,  o  projeto  disciplina  a  matéria,  sem  pretender,  propriamente,  instituir  uma

política pública específica.

No plano da competência legislativa, a proposição não contém vício, pois trata de
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questão que interessa exclusivamente ao Estado, em conformidade com a autonomia

que a forma federativa lhe garante, não se encontrando entre aquelas matérias que

se inserem no domínio de competência da União ou dos Municípios.

Também  não  vislumbramos  óbice  quanto  à  iniciativa,  porquanto  matérias  que

tenham  por  escopo  dispor  sobre  políticas  públicas  não  têm  o  impulso  legislativo

original  conferido a qualquer das autoridades ou órgãos de que trata o art. 66 da

Constituição do Estado, o que a coloca como sendo de iniciativa concorrente.

Do ponto de vista jurídico-constitucional, cumpre dizer que os incisos IV e VIII do

art.  2º  da  Constituição Estadual  incluem entre  os  objetivos  prioritários  do  Estado

‘promover  a  regionalização  da  ação  administrativa,  em  busca  do  equilíbrio  no

desenvolvimento das coletividades’ e ‘dar assistência ao Município, especialmente ao

de escassas condições de propulsão socioeconômica’.

Por seu turno , os incisos II e III do art. 41 da Carta mineira estabelecem que o

Estado  deve  articular  regionalmente  sua  ação  administrativa  com  o  objetivo  de

´contribuir para a redução das desigualdades regionais, mediante execução articulada

de planos, programas e projetos regionais e setoriais dirigidos ao desenvolvimento

global das coletividades do mesmo complexo geoeconômico e social [e] assistir os

Municípios de escassas condições de propulsão econômica, situados na região, para

que se integrem ao processo de desenvolvimento’.

Assim,  a  instituição  de  diretrizes  que  nortearão  a  política  industrial,  de  caráter

regional,  nos  termos  da  proposição  em  exame,  é  medida  consentânea  com  as

diretrizes fixadas na Constituição do Estado, cujo balizamento, nesse ponto, se dá no

sentido de reduzir as desigualdades entre as diversas regiões de Minas Gerais, não

havendo impedimento a que o legislador infraconstitucional  estabeleça diretrizes  e

orientações que se harmonizem com essas normas programáticas.”

Reproduzidas tais informações, ainda é importante destacar que, apesar de projeto

de lei de iniciativa parlamentar poder fixar diretrizes de políticas públicas estaduais,

não  se  admite,  todavia,  que  a  proposição  entre  em  detalhes  ou  disponha  sobre

programas decorrentes dessas políticas, permanecendo a cargo do Poder Executivo

definir a melhor forma de implementá-las. Assim, a eficácia da lei eventualmente dela

originária  exigirá  o  concurso  da  vontade  do  Executivo,  que  detém  competência
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privativa para adotar as providências indispensáveis ao sucesso da medida.

Assim, apresentamos, ao final,  o Substitutivo nº  1, que promove alguns reparos

visando ao aprimoramento da proposição e sua adequação à técnica legislativa.

Por  fim,  alertamos  que a  análise  dos  aspectos  meritórios  da  proposição,  assim

como  de  suas  implicações  na  prática,  será  feita  em  momento  oportuno  pelas

comissões de mérito.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 1.207/2011 na forma do seguint e Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO N° 1

Dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento industrial  da Região-Centro

Nordeste de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  A política  estadual  de  desenvolvimento  industrial  da  Região  Centro-

Nordeste  de  Minas  Gerais  será  implementada  mediante  programas  de  apoio  e

desenvolvimento das pequenas e microempresas, de desenvolvimento industrial e de

atração e promoção industrial

Art.  2º  – A política de que trata esta lei  será formulada e implementada com a

observância das seguintes diretrizes:

I – incentivo à industrialização da região, com o aproveitamento de sua vocação

agropecuária e para a silvicultura, visando ao desenvolvimento econômico e social;

II – atração de empresas para a ocupação de áreas industriais;

III  –  incentivo  para  a  criação  de  áreas,  nos  Municípios,  para  a  instalação  de

indústrias, especialmente as voltadas para o agronegócio;

IV – fomento e continuidade do processo de melhoria e reestruturação das estradas

utilizadas para o escoamento de produtos da região;

V  –  ampla  divulgação  dos  projetos  a  serem  implantados  em  parceria  com  a

iniciativa privada;

VI  –  participação  de  representantes  do  Poder  Legislativo  e  da  sociedade  civil

organizada  em  todas  as  fases  de  elaboração  dos  programas  da  política  de
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desenvolvimento industrial.

Art.  2º – Na articulação da política de que trata esta lei,  será respeitado o perfil

econômico  da  região,  privilegiando-se  os  projetos  relacionados  com  os  setores

agropecuário e da silvicultura.

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

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente – Delvito Alves, relator – Cássio Soares – Rosângela

Reis – André Quintão – Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.234/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Leonardo Moreira, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.740/2008, “torna obrigatória a instalação de

bebedouros de água potável nas danceterias e casas noturnas do Estado de Minas

Gerais”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 21/4/2011, 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 proposição em tela pretende tornar obrigatória a instalação de bebedouros de

água potável nas danceterias e casas noturnas do Estado.

A proposta constante do projeto, entretanto, já foi objeto de estudo desta Comissão

quando da tramitação do Projeto de Lei nº 2.740/2008. Como não ocorreu alteração

de ordem  constitucional  ou  legal  que propiciasse um novo entendimento  sobre  a

matéria, acolhemos, na íntegra, o parecer exarado pelo relator naquela oportunidade,

conforme se transcreve a seguir: “A proposição em apreço pretende assegurar aos

frequentadores de danceterias e casas noturnas do Estado o acesso gratuito a água

potável, conforme disposição constante em seu art. 1º. Segundo o autor, a medida

proposta  se  justifica  pelo  fato  de  a  água  potável  ser  comercializada  a  preços

abusivos, que se comparam, até mesmo, aos valores cobrados pelo chope ou pela
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cerveja nesses estabelecimentos. Essa situação constitui  incentivo ao consumo de

bebida alcoólica, que agrava o processo de desidratação dos consumidores desses

produtos e resulta em lucro de origem questionável para os empresários do ramo.

A medida proposta, segundo o parlamentar, já foi implementada em muitos países

da Europa e estimulará o consumo de água, preservando a saúde das pessoas e

reduzindo o dano à sociedade. A matéria insere-se na órbita de competência desta

Casa Legislativa, conforme veremos mais adiante, valendo lembrar, por ser oportuno,

que já se converteu em lei em Municípios e Estados da Federação, conforme se pode

constatar  em  pesquisa  efetivada  por  meio  da  rede  mundial  de  computadores.  A

Constituição da República, ao dispor sobre a competência legislativa concorrente da

União,  dos  Estados  e  do  Distrito  Federal,  inseriu  a  produção  e  o  consumo,  que

abrange a responsabilidade por dano ao consumidor, entre os conteúdos constantes

em seu art. 24. Verifica-se, pela própria justificação do projeto, o objetivo de proteção

à saúde dos consumidores que frequentam os referidos estabelecimentos, propósito

já constante na Lei Federal nº 8.078, de 11/9/90, que contém o Código de Proteção e

Defesa do Consumidor. O art. 4º da referida norma, ao instituir a Política Nacional de

Relações  de  Consumo,  traz  como  objetivo  o  atendimento  das  necessidades  dos

consumidores, o respeito a sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus

interesses  econômicos  e  a  melhoria  de  sua  qualidade  de  vida.  A Carta  Federal

também dispõe, 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’.  Observa-se  inexistir  norma  federal

específica sobre a matéria,  o que assegura,  para o Estado,  o pleno exercício da

competência suplementar prevista no art. 24, § 2º, da Constituição da República. Não

é demais lembrar que esta Casa Legislativa aprovou o projeto convertido na Lei nº

14.235, de 26/4/2002, que obriga os estabelecimentos bancários a instalar banheiros

e bebedouros para uso dos clientes, o que mostra que proposta de conteúdo similar

ao da proposição em exame já foi submetida ao crivo desta Comissão. Por último,

deve  ser  enfatizada  a  necessidade  de  se  estabelecer,  quando  da  apreciação  do

mérito  do projeto, clara definição da expressão ‘casa noturna’,  para que não haja
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controvérsia quando da aplicação da norma”.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.234/2.011.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente e relator – Cássio Soares – Rosângela Reis – André

Quintão – Delvito Alves – Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.283/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O  projeto  de  lei  em  tela,  do  Deputado  Gustavo  Valadares,  resultante  de

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  181/2007,  altera  a  Lei  nº  14.937,  de

23/12/2003, e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 28/4/2011, foi a proposição distribuída a esta

Comissão,  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Foi anexado a esta proposição o Projeto de Lei nº 1.483/2011, da Deputada Liza

Prado, nos termos regimentais, por conter matéria de conteúdo similar.

Fundamentação

Ao alterar a redação do art. 11 da Lei nº 14.937, de 23/12/2003, que dispõe sobre o

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, o autor da proposta

pretende  assegurar  a  possibilidade de o  contribuinte  quitar  o  imposto  em  até  12

parcelas mensais e consecutivas.

É importante enfatizar que o parcelamento atual,  previsto na mencionada norma

jurídica, é de três vezes, o que, segundo consta na justificação do projeto, impõe

maior sacrifício para o contribuinte.

A matéria já  foi  apreciada por  esta Comissão na legislatura anterior.  Como não

houve alteração das normas aplicáveis à espécie que pudesse propiciar uma nova

interpretação  da  proposta,  acolhemos  o  parecer  emitido  pelo  relator  do  projeto
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naquela oportunidade,  conforme se segue:  “O IPVA é um imposto instituído pelos

Estados  e  pelo  Distrito  Federal,  nos  termos  do  disposto  no  art.  155,  III,  da

Constituição da República. Cabe, portanto, a esta Casa Legislativa, em conformidade

com o disposto no art. 61, III, da Constituição mineira, definir ou, mesmo, alterar o

percentual  das  alíquotas,  o  fato  gerador,  as  possibilidades  de isenção  do  tributo,

como  também  estabelecer  a  possibilidade  de  parcelamento  do  tributo,

compatibilizando  a  conveniência  da  administração  pública  com  o  interesse  do

contribuinte.  Saliente-se,  entretanto,  que a lei  estadual  deve guardar  consonância

com as normas federais que versam sobre a matéria, para que não exista conflito de

interesses quando da aplicação do direito, notadamente em relação ao licenciamento

de veículos automotores. Nesse passo, torna-se importante enfatizar que o Código de

Trânsito Brasileiro – CTB –, instituído pela Lei  nº  9.503,  de 23/9/97,  por força do

comando insculpido em seu art. 12, X, atribui competência ao Conselho Nacional de

Trânsito  –  Contran  –  para  estabelecer  os  prazos  para  licenciamento  anual  dos

veículos automotores. O Contran, no uso desta prerrogativa, editou a Resolução nº

110, de 24/2/2000, estabelecendo o prazo compreendido entre o mês de setembro e

o de dezembro para que os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito

Federal  promovam  a  renovação  do  licenciamento  dos  veículos  automotores.

Observa-se que o recolhimento do IPVA em até 12 parcelas, no mesmo exercício

fiscal, incompatibiliza a legislação estadual com os preceitos de ordem federal que

versam  sobre  a  matéria,  os  quais  devem  ser  obrigatoriamente  cumpridos  pelos

Estados federados, pois um dos pressupostos para a emissão do licenciamento do

veículo, segundo o CTB, consiste na quitação integral dos débitos relativos ao IPVA.

Para dirimir essa controvérsia, entendemos ser pertinente a apresentação da Emenda

nº  1,  que  possibilita  o  pagamento  integral  do  imposto  em  prazo que  antecede o

previsto na Resolução nº 110, do Contran. É importante salientar, por último, que a

medida proposta é compatível com as disposições constantes na Lei Complementar

nº 101, de 4/5/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal. Não existe, na

proposta em análise, nenhuma perspectiva de isenção ou redução da carga tributária,

mas, tão somente, o parcelamento do débito em condições que melhor atendem ao

interesse dos contribuintes. A proposição deverá ser mais bem avaliada no tocante ao
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mérito, quando tramitar pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a

fim de compatibilizar a implementação da medida proposta com o fluxo de caixa do

Estado, que, certamente, será alterado, quando da conversão do projeto em norma

jurídica”.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 1.283/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“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 até oito parcelas, mensais e consecutivas.”.”

Sala das Comissões, 7 de julho de 2011.

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

Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.326/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, a proposição em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.727/2008, “dispõe sobre a afixação de

aviso nas unidades de saúde informando o direito do pai,  mãe ou responsável de

permanecer com o seu filho, em caso de internação hospitalar, conforme preconiza o

Estatuto da Criança e do Adolescente”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 28/4/2011, 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° 1.491/2011, de autor ia do Deputado Fred Costa, o qual
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“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”.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre a sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

art. o 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe pretende estabelecer a obrigatoriedade de as unidades

de saúde do Estado afixarem, em local visível ao público, o seguinte aviso sobre o

direito de a criança a ter acompanhante em caso de internação ou de observação:

“Às crianças e adolescentes em observação, é assegurado o direito a acompanhante

em  condições  adequadas  para  sua  permanência  em  tempo  integral,  segundo  o

critério médico”.

Cabe dizer, inicialmente, que a matéria foi objeto de análise na legislatura anterior,

caso em que obteve parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na

forma do Substitutivo nº 1, que foi apresentado. Diante da inexistência de mudanças

constitucionais supervenientes que propiciassem uma nova interpretação da matéria,

somos levados a ratificar o posicionamento expressado anteriormente e a reproduzir

a  argumentação  jurídica  apresentada  no  parecer  referente  ao  Projeto  de  nº  Lei

2.727/2008:

“Alega a autora do projeto que tal direito, embora previsto no art. 12 do Estatuto da

Criança  e  do  Adolescente  –  Lei  Federal  nº  8.069,  de  13/7/90  –,  não  tem  sido

assegurado pelas unidades de saúde.

O  descumprimento  do  mencionado  dispositivo  do  ECA  não  é  uma  situação

excepcional no quadro de efetividade das normas do ordenamento jurídico pátrio: não

se pode ter a ilusão de que muitos direitos devidamente inscritos na ordem jurídica

sejam  implementados  pelo  poder  público  ou  respeitados  pela  sociedade  em  sua

plenitude.  Entre o reconhecimento de determinado direito na ordem jurídica e sua

implementação há uma distância considerável, tendo o Poder Legislativo um papel

relevante  na  redução  dessa  distância,  notadamente  por  meio  de  sua  ação

fiscalizadora.
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Não se descarta a possibilidade de que a ordem jurídica estabeleça mecanismos

que  assegurem  a  mais  ampla  publicidade  a  determinados  direitos  dos  cidadãos,

como é o caso da proposição em tela, embora se deva considerar o fato de que o

excesso  de  comandos  dessa  natureza  compromete  a  sua  própria  eficácia:  uma

grande quantidade de cartazes anunciando os direitos dos usuários nas paredes das

repartições públicas poderá comprometer o destaque que se pretendeu dar a cada

um deles.  Por  isso,  o  legislador  deve ser  parcimonioso na adoção desse tipo  de

comando.

Sob o ponto de vista jurídico-constitucional, que é próprio desta Comissão, cabe-

nos verificar a existência de justificativa que fundamente a publicidade desse direito e

não de outros, carentes igualmente de efetividade. Vislumbramos essa justificativa no

fato de que os pais dessas crianças, beneficiárias da norma, são comumente pessoas

de baixa renda, que não dispõem de planos de saúde privados e que, em geral, não

têm acesso adequado às informações pertinentes.

Por  razões de técnica legislativa,  parece-nos mais  adequado inserir  o  comando

constante da proposição em apreço na Lei nº 10.501, de 17/10/91, que dispõe sobre

a  política  estadual  dos  direitos  da  criança  e  do  adolescente.  Cabe-nos,  contudo,

alertar para o fato de que tramita nesta Casa o Projeto de Lei nº 2.690/2008, que

determina a fixação de cartazes nos mesmos locais, informando os mesmos direitos

para  os  idosos.  Esta  Comissão  adotou  o  mesmo  entendimento  para  ambas  as

proposições, apresentando, por conseguinte, substitutivos similares”.

Não podemos deixar  de  mencionar  que à  proposição em estudo foi  anexado o

Projeto  de  Lei  n°1.491/2011,  o  qual  “torna  obrigató ria  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”.  Quanto  a  esta

proposição, o seu conteúdo encontra-se abrangido pelo Substitutivo n° 1, redigido ao

final deste parecer.

Por último, em relação ao Projeto de Lei n° 2.690/2 008, citado no parecer sobre o

Projeto  de  Lei  nº  2.727/2008,  informamos  que  ele  foi  aprovado  por  esta  Casa

Legislativa, transformando-se na Lei n° 18.306, de 30/7/2009.

Conclusão
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Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade  do  Projeto  de  Lei  nº  1.326/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresentamos.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera  a  Lei  nº  10.501,  de 17 de outubro de 1991,  que dispõe sobre  a política

estadual  dos  direitos  da criança e  do  adolescente,  cria  o  Conselho  Estadual  dos

Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica acrescentado à Lei nº 10.501, de 17 de outubro de 1991, o seguinte

art. 18-A:

“Art. 18-A – As unidades de saúde do Estado ficam obrigadas a afixar, em local

visível  ao público em geral,  aviso sobre o direito  de a criança ou adolescente ter

acompanhante por ocasião da internação ou observação, com os seguintes dizeres:

“Às crianças e adolescentes internados ou em observação é assegurado o direito a

acompanhante em condições adequadas para sua permanência no local, em tempo

integral, segundo o critério médico.”.

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

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente – Cássio Soares,  relator  – Rosângela Reis – Delvito

Alves – André Quintão – Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.368/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende e resultante do desarquivamento do

Projeto de Lei nº 412/2007, o projeto de lei em análise “dispõe sobre a inclusão no

currículo  escolar  da  rede  estadual  de  ensino  da  zona  rural  conteúdo  relativo  às

práticas agrícolas”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  29/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  e

Informática.
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Cabe a esta Comissão analisar a matéria quanto aos seus aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188 combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise determina que as escolas da rede pública estadual  de

ensino da zona rural deverão incluir,  no currículo do ensino fundamental e médio,

conteúdo relativo às práticas agrícolas.

A matéria  já  foi  analisada  por  esta  Comissão  em  duas  ocasiões,  quando  da

tramitação  dos  Projetos  de  Lei  nº  1.260/2003  e  nº  412/2007.  Como  não  houve

mudança  no  ordenamento  jurídico  que  justificasse  novo  entendimento  sobre  a

matéria, ratificamos o parecer exarado por esta Comissão, ao examinar o Projeto de

Lei nº 412/2007, nos seguintes termos:

“Primeiramente é preciso destacar, no que se refere às leis educacionais, que cabe

à União,  nos  termos  do  art.  22,  inciso  XXIV,  da Constituição Federal,  instituir  as

diretrizes  e bases da educação nacional,  cabendo ao Estado a competência para

legislar sobre educação, cultura e ensino, conforme dispõe o art. 24, IX, da referida

Carta Constitucional.

Dessa  forma,  faz-se  necessário  distinguir  duas  modalidades  básicas  de  lei

educacional: aquelas que estabelecem diretrizes gerais para a educação nacional - e

que são de domínio exclusivo da União - e as que dispõem suplementarmente sobre

educação, cultura e ensino, que são de competência concorrente entre a União e os

Estados.

A União, no uso de suas atribuições constitucionais, editou a Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional  -  LDB -,  Lei  Federal  nº  9.394,  de  1996.  Tal  norma

estabelece, em seu art. 26, que os currículos do ensino fundamental e médio devem

ter,  além  de  uma base  nacional  comum,  uma  parte  diversificada  que  atenda  às

características  regionais  e  locais  da  sociedade,  da  cultura,  da  economia  e  da

clientela.  Dessa  flexibilidade resulta  a  possibilidade  de os  Estados  legislarem em

caráter suplementar, respeitada a norma geral.

Registre-se, ainda, que o art. 28 da LDB estabelece que ‘na oferta de educação

básica para a população rural,  os sistemas de ensino promoverão as adaptações
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necessárias  à  sua  adequação  às  peculiaridades  da  vida  rural  e  de  cada  região,

especialmente:

I  -  conteúdos  curriculares  e  metodologias  apropriadas  às  reais  necessidades  e

interesses dos alunos da zona rural;

II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases

do ciclo agrícola e às condições climáticas;

III - adequação à natureza do trabalho na zona rural’.

Foi editada também, no âmbito federal, a Resolução CNE/CBE 1, de 3/4/2002, que

“institui  diretrizes  operacionais  para  a  educação  básica  nas  escolas  do  campo”,

destinada a orientar os projetos das instituições que integram os diversos sistemas de

ensino.

No âmbito do Estado, foi editada a Resolução nº 7, da Secretaria de Estado da

Educação, de 25/1/2000, que constituiu um grupo de trabalho para realizar estudos e

definir princípios norteadores da educação no campo.

Conclui-se, assim, que a inclusão de conteúdo pedagógico relacionado a práticas

agrícolas no currículo das escolas da rede púbica de ensinos fundamental e médio

não encontra óbice de natureza legal. Ao contrário, a norma geral sobre diretrizes e

bases da educação contém dispositivos que vão ao encontro do objetivo do projeto.

Quanto à competência do Estado para legislar sobre o tema, o Supremo Tribunal

Federal já se manifestou a respeito, em sede de medida cautelar na Ação Direta de

Inconstitucionalidade  nº  1.991-1/DF,  e  reconheceu  a  sua  competência  para

regulamentar  normas sobre  conteúdos curriculares,  em face da capacidade a  ele

conferida pelos arts. 24, IX, e 23, V, da Constituição da República.

Contudo, ressaltamos a necessidade de uma profunda análise, a ser realizada pela

Comissão de Educação,  sobre as  implicações que a inclusão desse conteúdo no

currículo  escolar  poderá  causar  na  autonomia  pedagógica  das  escolas,  inclusive

sobre a possibilidade de a carga de disciplinas a serem obrigatoriamente incluídas na

parte  flexível  do  currículo  dessas  escolas  tornar-se  excessiva  e,  por  isso,

impraticável”.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos pela juridicidade,  pela  constitucionalidade e  pela
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legalidade do Projeto de Lei nº 1.368/2011.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente – André Quintão, relator - Cássio Soares - Delvito Alves

- Luiz Henrique - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.617/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, a proposição em epígrafe “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”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  12/5/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Preliminarmente, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre seus

aspectos constitucionais, jurídicos e legais, nos termos do art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe visa a alterar a Lei nº 15.434, de 2005, que dispõe

sobre o ensino religioso na rede pública estadual de ensino e dá outras providências.

O projeto dá nova redação aos incisos III e IV do art. 5º da referida lei, que estabelece

requisitos para o exercício da docência do ensino religioso na rede pública estadual

de ensino, retirando a restrição temporal que somente reconhecia aos profissionais

que tivessem concluído sua formação nessa área, até a edição da lei, a possibilidade

de se habilitarem ao ensino  do magistério  religioso no  Estado.  De acordo com a

justificação  apresentada  pelo  autor,  a  proposição  tem  por  objetivo  corrigir  o  que

parece ser uma arbitrariedade da legislação vigente sobre o ensino religioso na rede

pública  estadual,  possibilitando  que  os  educadores  que  atualmente  estão  em

formação  em  cursos  de  pós-graduação  “lato  sensu”  desenvolvidos  por  diversas

instituições  de  ensino  regular  possam  se  habilitar  para  o  magistério  de  ensino

religioso.

A Constituição  da  República,  em  seu  art.  210,  §  1º,  determina  que  o  ensino
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religioso,  de  matrícula  facultativa,  constituirá  disciplina  dos  horários  normais  das

escolas públicas de ensino fundamental. A Carta Estadual reproduz norma de idêntico

teor no parágrafo único do art. 200. No que concerne à legislação infraconstitucional,

a matéria é de competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal.

No  exercício  de  sua  prerrogativa  institucional  para  expedir  normas  gerais  sobre

educação, a União editou a Lei nº 9.394, de 20/12/96, que estabelece as diretrizes e

bases da educação nacional, cujo art. 33, com a redação dada pela Lei nº 9.475, de

22/7/97,  estabelece  que  o  ensino  religioso,  de  matrícula  facultativa,  integra  a

formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas

públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa

do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Dispõe, ainda, que os sistemas

de  ensino  regulamentarão  os  procedimentos  para  a  definição  dos  conteúdos  do

ensino  religioso e estabelecerão as normas para  a habilitação e a  admissão dos

professores.

A matéria já se encontra disciplinada pela legislação mineira. O objetivo do projeto

em comento é tão somente não impedir o exercício do magistério de ensino religioso

por parte de profissionais que concluíram, após a edição da Lei nº 15.434/2005, curso

superior  de  licenciatura  plena  ou  de  licenciatura  curta,  em  qualquer  área  de

conhecimento, acrescido do curso de pós-graduação “lato sensu” em ensino religioso

ou  ciências  da  religião,  bem  como  em  curso  superior  de  licenciatura  plena  ou

licenciatura  curta,  em  qualquer  área  de  conhecimento,  acrescido  de  curso  de

metodologia e filosofia do ensino religioso.

Tal iniciativa não encontra óbice jurídico para a sua aprovação. Além disso, contribui

para  ampliar  a  oferta  de  profissionais  habilitados  para  o  magistério  de  ensino

religioso.  Há,  entretanto,  vícios  jurídicos  pontuais  no  projeto  que  precisam  ser

corrigidos,  razão  pela  qual  apresentamos  as  Emendas  nºs  1  e  2,  ao  final  deste

parecer.

O inciso III do art.  5º da Lei nº 15.434, de 2005, faz referência a curso de pós-

graduação  “lato  sensu”  “oferecido  por  entidade  credenciada  e  reconhecida  pela

Secretaria de Educação do Estado”. Ocorre que os cursos de especialização somente

podem ser oferecidos por instituições de ensino superior já credenciadas, seja pelo
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Ministério  da Educação, no caso dos cursos oferecidos por instituições privadas e

federais,  bem como os ofertados  na  modalidade a  distância;  seja  pelos  sistemas

estaduais, nos casos dos cursos oferecidos por instituições estaduais e municipais

(Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96, artigos 9º, VII e IX, 10, 16 e 17, e Resolução nº 1,

de 18/6/2002, do Conselho Nacional de Educação/Câmara do Ensino Superior). Por

sua vez,  o art.  2º  da proposição contraria  o princípio da separação dos Poderes,

preceituado no art. 2º da Constituição Federal, uma vez que invade a competência

privativa do Poder  Executivo ao estipular  prazo para a regulamentação da lei  por

aquele Poder.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.617/2011 com as Emendas nºs 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1

Suprima-se do inciso III do art. 5º a expressão “oferecido por entidade credenciada

e reconhecida pela Secretaria de Estado de Educação”.

EMENDA Nº 2

Suprima-se o art. 2º.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator – André Quintão – Rosângela

Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.669/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Celinho do Sintrocel, a proposição em epígrafe garante a

isenção do pagamento de taxa de emissão de segunda via de documentos furtados

ou roubados, quando expedidos por órgãos públicos do Estado.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  14/5/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,
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constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

Inicialmente,  cabe  salientar  que  proposição  idêntica  tramitou  nesta  Casa  na

legislatura anterior, a saber, o Projeto de Lei nº 1.040/2007, oportunidade em que esta

Comissão analisou minuciosamente a matéria no exercício do controle preventivo de

constitucionalidade, e concluiu pela incompatibilidade do projeto com o ordenamento

jurídico vigente.  Como não houve alteração constitucional  ulterior  que propiciasse

uma  nova  interpretação  da  matéria,  ratificamos  o  posicionamento  anterior  e

passamos a seguir a mesma diretriz argumentativa apresentada na ocasião.

A proposição sob comento visa a isentar os cidadãos do pagamento de taxa pela

emissão de segunda via de documentos emitidos por órgãos públicos do Estado, no

caso de furto ou roubo, mediante a apresentação de ocorrência policial. Estabelece,

ainda, que os órgãos estaduais que emitem documentos ficam obrigados a afixar em

local visível e de fácil acesso a íntegra desta lei.

O assunto diz respeito a isenção de taxas, matéria que se enquadra no campo de

atribuições  do  Estado  membro,  uma  vez  que  toda  entidade  federada  dispõe  de

competência  constitucional  para  criar  e  extinguir  tributos  (impostos,  taxas  e

contribuições  de  melhoria),  bem  como  para  conceder  isenções,  observados  os

parâmetros definidos na Constituição da República e na Lei Complementar nº 101, de

2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

No que tange especificamente às taxas, está-se diante de uma categoria de tributo

que tem por fundamento “o exercício do poder de polícia ou a utilização, efetiva ou

potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou

postos a sua disposição”, conforme estatui o art. 145, II, da Constituição Federal. Em

princípio, o ente político que institui determinada taxa também goza de competência

para extingui-la, contanto que o faça por meio de lei, por se tratar de matéria que se

encarta no domínio da reserva legal. Consequentemente, cabe à unidade federada

que criou a taxa prever os casos de isenção, que é a dispensa legal do pagamento do

tributo.  Entretanto,  essa competência  encontra restrições  no  ordenamento  jurídico

nacional,  uma  vez  que  o  “caput”  do  art.  14  da  citada  Lei  Complementar  nº  101
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determina que “a  concessão  ou  ampliação de incentivo  ou  benefício  de  natureza

tributária  da  qual  decorra  renúncia  de  receita  deverá  estar  acompanhada  de

estimativa do impacto orçamentário-financeiro”. A par dessa estimativa, o inciso II do

art.  14  prevê  que o  benefício  tributário  deve  estar  acompanhado de medidas  de

compensação, seja mediante a elevação da receita, seja por meio do aumento de

alíquotas, seja mediante a ampliação da base de cálculo, entre outras providências

previstas no comando normativo (grifos nossos).

A título de esclarecimento, ressalte-se que, por ocasião da tramitação do Projeto de

Lei nº 1.040/2007, quando a matéria foi baixada em diligência à Secretaria de Estado

da  Fazenda,  esta,  por  meio  da  Nota  Técnica  nº  66,  de  2007,  manifestou-se

contrariamente  ao  projeto,  em  razão  de  sua  incompatibilidade  com  a  Lei  de

Responsabilidade  Fiscal,  além  de  enfatizar  que  não  há  como  determinar,

antecipadamente, o número de documentos de identidade a serem confeccionados.

Ora,  por  se  tratar  de  medida  de  natureza  tributária,  a  ausência  do  impacto

orçamentário-financeiro  e  das  medidas  compensatórias  de  que  trata  a  Lei

Complementar nº 101 compromete a tramitação do projeto, o que comprova, de forma

inequívoca, o vício de inconstitucionalidade. Quanto ao impacto orçamentário, trata-

se  de  uma  informação  difícil  de  ser  obtida,  pois  não  há  como  prever,

aprioristicamente,  o  montante  de  documentos  expedidos  pelo  poder  público  em

decorrência  de  furto  ou  roubo,  conforme  constava  na  informação  fornecida  pela

Secretaria de Estado de Fazenda. Ademais, ainda que o quantitativo de documentos

de identidade expedidos pelo poder público nessa circunstância não seja expressivo,

tal fato implica renúncia de receita que dá ensejo a medida compensatória, a qual não

está  prevista  no projeto.  No caso em tela,  o Estado é  que deverá  arcar  com as

despesas pela expedição do documento, caso o projeto seja convertido em lei.

A  lei  federal  que  serve  de  fundamento  para  o  exame  da  matéria  –  Lei  de

Responsabilidade Fiscal – não cria exceções quando o assunto envolve perda ou

renúncia de despesa por parte dos entes da Federação. Se o ato do poder público

acarreta renúncia de receita decorrente de impostos, taxas ou contribuições, ainda

que envolva valores modestos, deve ser utilizada uma medida compensatória que

proporcione o equilíbrio dos gastos públicos.
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Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.669/2011.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - André Quintão - Bruno Siqueira - Rosângela

Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.681/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fabiano Tolentino, a proposição em epígrafe reserva 5%

das vagas das empresas que receberem doação de imóveis do Estado ao primeiro

emprego.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  14/5/2011,  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

A proposição em comento obriga as empresas privadas que receberem doação de

bem imóvel do Estado a reservar 5% das vagas ofertadas ao primeiro emprego. Esse

benefício  atenderá  a  todas  as  pessoas  que  não  tenham  experiência  profissional

comprovada em carteira de trabalho, independentemente de sua idade. Ademais, o

projeto estabelece que as empresas alcançadas pela norma terão o prazo de um ano

para seu cumprimento e, no caso de violação da lei, o imóvel reverterá ao patrimônio

do Estado.

Não  obstante  a  louvável  preocupação  do  autor  do  projeto  com  a  inserção  dos

jovens no mercado de trabalho, fato que se agrava em razão da exigência, por parte

das empresas, de comprovada experiência profissional para o ingresso no serviço, a
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proposição não  se  coaduna  com  o  ordenamento  constitucional  vigente,  conforme

demonstraremos ao longo desta fundamentação.

As regras básicas que norteiam a doação de bens imóveis pelo Estado constam na

Lei  Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  estabelece  normas  gerais  de  contratação  e

licitação, e no art. 18 da Carta mineira de 1989. Aquele diploma contém diretrizes que

vinculam  todas  as  entidades  da  federação,  não  podendo  a  legislação  estadual

específica sobre o tema contrariar os parâmetros previstos na lei nacional. O “caput”

do art. 17 da citada Lei nº 8.666 condiciona a alienação de bens da administração

pública  à  existência  de  interesse público  devidamente  justificado,  além de  outras

disposições de observância obrigatória pelos Estados membros.

No tocante à alienação de bens imóveis, a norma em questão exige autorização

legislativa, avaliação prévia e licitação na modalidade de concorrência, dispensada

esta  nos  casos  arrolados  na  lei,  entre  os  quais  se  destaca  a  doação,  permitida

exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer

esfera de governo, com as ressalvas constantes no citado diploma legislativo, com a

redação dada pela Lei Federal nº 11.952, de 2009. Antes dessa alteração normativa,

o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 927-3/RS, entendera que essa

doação só se aplicaria à União, não vinculando os Estados e Municípios, por se tratar

de disposição específica, e não de norma geral.

O “caput” do art. 18 da Constituição do Estado estabelece que a alienação de bem

imóvel  depende  de  avaliação  prévia,  de  autorização  legislativa  e  de  licitação,

dispensada esta nos casos de permuta e doação, observada a lei.

Portanto, o critério por excelência para a alienação de bens imóveis do Estado é a

existência de interesse público que justifique a transferência de domínio, sob pena de

ilegalidade do ato. No caso específico da doação, que é uma forma de alienação,

trata-se de contrato regido basicamente pela legislação civil e, quando realizada pelo

Estado, submete-se aos princípios reitores da administração pública, principalmente

os postulados da impessoalidade, da isonomia e da moralidade. O simples fato de o

poder público fazer parte da relação contratual, seja na qualidade de doador, seja na

condição de donatário,  não modifica a natureza jurídica do  instituto,  que continua

sendo  regido  pelo  Direito  Civil.  Embora  frequentemente  utilizada  pelo  Estado,  a
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doação  de  imóveis  públicos  está  condicionada  a  preceitos  de  ordem  pública  de

observância obrigatória, não sendo juridicamente viável a transferência de tais bens

para as empresas privadas que exploram atividade econômica, cujos objetivos são

eminentemente  lucrativos,  o  que  é  próprio  do  segundo  setor  (mercado).  Assim,

afigura-se-nos  incompatível  com  o  espírito  da  Constituição  e  da  lei  nacional  de

licitação a aprovação de leis estaduais que autorizem o Executivo a doar imóveis do

patrimônio público para empresas particulares que perseguem fins econômicos, ainda

que essa iniciativa esteja calcada na busca de emprego e na valorização profissional

dos jovens que se lançam no mercado de trabalho.

É comum a tramitação de projetos de lei nesta Casa que autorizam o Executivo a

doar bens imóveis a Municípios, que são pessoas jurídicas de direito público, para

atender a uma finalidade pública específica (construção de escola, de hospital,  de

ginásio poliesportivo, etc.). Também seria viável a doação de imóveis para entidades

do terceiro setor (organizações não governamentais), as quais são pessoas de direito

privado que prestam serviços de interesse social sem fins econômicos. Nesse caso, a

personalidade privada de tais entidades, por si  só, não seria fator  impeditivo para

receber imóveis do Estado mediante doação, uma vez que executam atividades de

interesse público. No entanto, a doação de tais bens a empresas particulares, que

têm o lucro como meta principal,  não tem suporte no ordenamento  constitucional

vigente,  a  não  ser  em  situações  excepcionais  que  justifiquem  medidas  dessa

natureza.  Lei  resultante  de  projeto  desse  teor,  além  do  problema  jurídico  que  a

macularia,  correria o risco de ser desprovida de eficácia, ou seja, de não produzir

efeitos de direito. Isso porque é extremamente difícil vislumbrar uma situação em que

o poder público poderia transferir bem imóvel de seu patrimônio para o de empresas

privadas,  que  atuam  em  seara  estranha  ao  interesse  público  e  sob  a  égide  da

legislação civil e comercial.

Apenas a título de ilustração, ressalte-se que a Constituição do Rio de Janeiro, no

art. 68, veda expressamente a doação de bens imóveis a terceiros, salvo mediante

autorização do Governador do Estado, se o beneficiário for pessoa jurídica de direito

público  interno,  entidade  componente  de  sua  administração  indireta  ou  fundação

instituída  pelo  poder  público,  bem  como  nos  casos  legalmente  previstos  para
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regularização fundiária.

Por  outro  lado,  poder-se-ia  sustentar  que  esse  tipo  de  proposição  seria  uma

manifestação da atividade de fomento da administração pública, ou seja, de incentivo

à  iniciativa  privada  de  interesse  público.  Todavia,  a  doação  de  bens  imóveis  do

Estado não é  o  instrumento adequado para  esse tipo  de  atividade,  pois  o  poder

público vale-se de outros institutos para atingir esse desiderato, como é o caso das

subvenções, auxílios financeiros, financiamentos e benefícios fiscais.

Dessa forma, por mais relevante que seja a preocupação do autor do projeto, tal

iniciativa não tem respaldo no interesse público nem na lei  nacional de licitação e

contratação.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.681/2011.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  –  Bruno  Siqueira  –  André  Quintão  –

Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.687/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe dispõe sobre

a obrigatoriedade do registro do grupo sanguíneo e do fator Rh nos uniformes dos

trabalhadores que menciona e dá outras providências.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  14/5/2011,  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
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Ressalte-se,  inicialmente,  que  proposição  análoga  tramitou  nesta  Casa  na

legislatura  anterior,  qual  seja  o  Projeto  de  Lei  nº  24/2007.  Na oportunidade,  esta

Comissão apreciou  detidamente  a  matéria  no  exercício do controle  preventivo  de

constitucionalidade. Como não houve modificação constitucional que justificasse uma

nova interpretação do projeto, ratificamos o posicionamento anterior e passamos a

transcrever, nesta peça opinativa, a argumentação jurídica apresentada na ocasião:

“O  projeto  de  lei  em  apreço,  a  par  de  estabelecer  a  obrigatoriedade  de  as

concessionárias de transporte intermunicipal de passageiros afixarem, nos uniformes

dos motoristas e ajudantes de viagem, as etiquetas contendo os dados relativos a

grupo sanguíneo e fator Rh, determina também que os custos relativos aos exames

de sangue e à confecção dessas etiquetas ficarão a cargo exclusivo das empresas

concessionárias.

A nosso ver, a proposição deve ser analisada sob dois aspectos. O primeiro diz

respeito  à competência  do  Estado Federado para  editar  normas sobre  transporte

coletivo intermunicipal e as condições necessárias à adequada execução do serviço;

o segundo refere-se à integridade física das pessoas que executam atividades dessa

natureza, tanto na condição de concessionárias como de permissionárias de serviço

público.

Quanto ao primeiro aspecto, cabe salientar que o critério  básico consagrado no

ordenamento  constitucional  brasileiro  para  definir  as  competências  das  entidades

federadas  é  o  da  predominância  do  interesse.  O  assunto  de  interesse  nacional

encarta-se no âmbito de competência da União, ao passo que o assunto de interesse

regional enquadra-se no campo de abrangência do Estado membro, ficando a cargo

do  Município  a  execução  de  serviços  de  interesse  local.  No  caso  específico  do

Estado, a regra capital para a delimitação de sua competência reside no art. 25, § 1º,

da Carta Magna, segundo o qual ‘são reservadas aos Estados as competências que

não lhes sejam vedadas por esta Constituição’. É a chamada competência residual ou

remanescente, que abarca o conjunto de ações ou atividades não reservadas à União

ou aos Municípios.

A Constituição mineira prevê, no art. 10, IX, a competência do Estado para explorar

os serviços de transporte rodoviário estadual de passageiros, o qual poderá prestá-
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los  diretamente,  ou  seja,  por  meio  dos  órgãos  que  integram  sua  estrutura

administrativa, ou mediante delegação a empresas particulares, nesse caso mediante

concessão  ou  permissão.  Na  condição  de  detentor  da  titularidade  do  serviço  de

transporte  coletivo  intermunicipal,  é  lícito  ao  Estado  editar  normas  jurídicas  que

nortearão a execução do serviço, ainda que este seja prestado mediante concessão,

que  é  um  contrato  administrativo  que  tem  como  um  dos  atributos  o  equilíbrio

financeiro da avença. Essa cláusula econômica, que funciona como garantia de lucro

para  o  concessionário,  não  tem  o  condão  de  impedir  o  Estado  de  alterar,

unilateralmente,  as  cláusulas  regulamentares,  contanto  que  mantenha o  equilíbrio

entre os encargos do concessionário e a remuneração que lhe é devida. Se pode

fazê-lo pela via contratual, por que não poderia fazê-lo pela via legislativa?

O simples fato de o serviço ser prestado em regime de concessão não impede o

Estado de baixar normas supervenientes sobre o transporte coletivo intermunicipal,

pois  é  ele  o  titular  do  serviço,  cabendo  à  empresa  privada  tão  somente  a  sua

execução, sob a fiscalização e controle do poder público.

O segundo aspecto diz respeito à questão da saúde e da integridade física dos

trabalhadores  dessas  empresas,  pois  o  objetivo  por  excelência  da  proposição  é

garantir a proteção da saúde dos que trabalham nessas concessionárias, mediante a

identificação do grupo sanguíneo e do fator Rh, dados importantes em situações de

acidente e que agilizam sobremaneira os  procedimentos de socorro e tratamento.

Sob este ângulo, a Constituição da República prevê, no art. 24, XII, a competência

legislativa concorrente do Estado no tocante à proteção e defesa da saúde.

Dessa forma, parece-nos que o projeto sob comento não padece de vício jurídico,

pois trata de matéria (transporte coletivo intermunicipal)  que se encarta no campo

legiferante  do  Estado,  o  qual  possui  competência  para  legislar  sobre  defesa  da

saúde”.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.687/2011.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  –  Luiz  Henrique,  relator  –  André  Quintão  –  Cássio
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Soares – Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.759/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera a área da

Estação Ecológica de Arêdes,  criada pelo Decreto nº  45.397,  de 14/6/2010,  e dá

outras providências.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  em  20/5/2011,  a  proposição  foi  examinada

preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  que  concluiu  por  sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

A  seguir,  a  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,

examinando o mérito da matéria, opinou pela sua aprovação na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou.

Vem,  agora,  o  projeto  a  esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos

regimentais.

Fundamentação

A proposição em exame visa a excluir área de 9,33 ha, descrita no seu Anexo, da

Estação Ecológica de Arêdes, criada pelo Decreto nº 45.397, de 2010, para execução

de obras de infraestrutura de interligação dos complexos minerários Pico e Fábrica,

que se localizam, respectivamente, nos Municípios de Itabirito e Ouro Preto.

Na mensagem que encaminha o projeto, o Governador do Estado argumenta que a

medida  visa  eliminar  o  tráfego  de  caminhões  pesados  que  transportam  minérios

oriundos desses complexos minerários pela rodovia BR-040, melhorando a qualidade

da  via  e  reduzindo  o  número  de  acidentes  rodoviários  em  certo  trecho.  Informa

também que, como forma de mitigar os possíveis impactos à função ecológica da

unidade de conservação – UC –, as empresas proprietárias dos referidos complexos

se comprometeram a doar área de 38,70ha, a ser anexada à estação ecológica.

O  art.  2º  do  projeto  estabelece  que  o  uso  da  área  desafetada  dependerá  de

aprovação  do  órgão  responsável  pela  administração  da  estação  ecológica,  sem

prejuízo de outras exigências legais, particularmente a necessidade de licenciamento
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ambiental.

As Comissões que nos antecederam analisaram com profundidade a matéria nos

seus aspectos legal e de mérito, como se observa da leitura dos pareceres por elas

exarados, os quais concluem pela aprovação da proposição.

No que  diz respeito  à  competência  desta  Comissão,  de  analisar  a  repercussão

financeira  das  proposições,  não  encontramos  óbice  à  aprovação  do  projeto  em

estudo, pois não se criam despesas para o poder público estadual.

Ao sopesar a relação custo/benefício da ligação viária que se pretende construir

entre os complexos minerários, entendemos que os benefícios gerados superarão os

possíveis impactos causados,  os quais serão mitigados com as medidas a serem

impostas para o licenciamento ambiental, bem como com a doação, pelas empresas

proprietárias dos referidos complexos, de área quatro vezes maior do que aquela que

será excluída para a construção da rodovia, área esta que será anexada à referida

estação ecológica, conforme consta do protocolo de intenções firmado entre o Poder

Executivo do Estado e as empresas Vale S.A. e Minerações Brasileiras Reunidas S.A.

Além de salvar vidas com a redução do número de atropelamentos e das colisões

frequentes  entre  veículos,  a  retirada  do  tráfego  de  caminhões  pesados  que

transportam minério  pela  rodovia  BR-040,  antigo  pleito  da  sociedade,  reduzirá  os

danos materiais causados aos veículos, como a quebra de para-brisas por pedras

que se  desprendem dos caminhões  e  avarias  causadas  pelas  más condições de

tráfego da estrada, bem como aumentará a vida útil e a qualidade da pavimentação

asfáltica,  contribuindo,  assim,  para  a  redução  do  chamado  custo  Brasil  e

impulsionando a economia do Estado.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar uma pequena alteração visando a

aprimorar a técnica legislativa, o que fazemos por meio das Emendas nºs 1 e 2 ao

Substitutivo nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.759/2011, no

1º  turno,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável, com as Emendas nºs 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1
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Substitua-se, no art. 1º do Substitutivo nº 1, a expressão “fica excluída a área” pela

expressão “fica autorizada a supressão da área”.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 3º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art.  3º  –  A autorização de supressão da área descrita  no  Anexo desta  lei  fica

condicionada  à  incorporação  de  área  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., em

28 de abril de 2011, observadas as normas que regulam a matéria.

Parágrafo único – A descrição do novo perímetro da Estação Ecológica de Arêdes,

já acrescido da área a ser incorporada e subtraído da área a ser suprimida, será feita

em decreto, observados os procedimentos pertinentes.”.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2011.

João Vítor Xavier, Presidente – Zé Maia, relator – Duarte Bechir – Gustavo Corrêa –

Luzia Ferreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.759/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera a área da

Estação Ecológica de Arêdes, criada pelo Decreto nº 45.397, de 2010, e dá outras

providências.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 20/5/2011, foi a proposição preliminarmente

examinada  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  que  concluiu  por  sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  análise  visa  suprimir  9,33ha  dos  1.157,8556ha  da  Estação

Ecológica de Arêdes, situada no Município de Itabirito, de modo a permitir a execução

das obras de infraestrutura de ligação viária entre os Complexos Minerários Pico e
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Fábrica, localizados, respectivamente, nos Municípios de Itabirito e Ouro Preto.

Na mensagem que encaminha o projeto, o Governador do Estado argumenta que a

medida  visa  eliminar  o  tráfego  de  caminhões  pesados  que  transportam  minérios

oriundos  desses  complexos  minerários  pela  Rodovia  BR-040,  melhorando  a

qualidade da via e reduzindo o número de acidentes rodoviários em certo trecho. O

Governador  do  Estado  indica,  ainda,  que  como  forma  de  mitigar  os  possíveis

impactos  à  função  ecológica  da  unidade  de  conservação  –  UC  –,  as  empresas

proprietárias dos referidos complexos se comprometeram a doar área de 38,70ha , a

ser anexada à estação ecológica.

A questão é complexa, e envolve benefícios e prejuízos para a sociedade e para a

biodiversidade. De um lado, estão frequentes pleitos da sociedade com relação às

condições de tráfego na BR-040 e aos impactos às comunidades que habitam bairros

lindeiros à rodovia, tais como os recorrentes atropelamentos e danos a automóveis e

a  constante  presença  da  poeira  do  minério.  De  outro,  está  a  rica  e  frágil

biodiversidade do Quadrilátero Ferrífero, já ameaçada pelo avanço da mineração e da

urbanização na região, e, nesse momento, vulnerabilizada em vista da iminência da

abertura de uma via de escoamento de minério no interior da Estação Ecológica de

Arêdes.

No que se refere às demandas pertinentes à BR-040, a ALMG tem se empenhado

em promover  discussões e buscar  soluções junto  a  empresas e  órgãos públicos,

especialmente a partir de 2007. Entre essas ações, destacou-se a realização, pela

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, de visita técnica ao trecho

da  rodovia  compreendido  entre  os  Municípios  de  Belo  Horizonte  e  Conselheiro

Lafaiete, em 12 de maio de 2008, e de audiência pública, em 13 de maio do mesmo

ano, para debater temas como a recuperação do pavimento da BR-040, a conclusão

das obras do viaduto alternativo ao Vila Rica e a privatização da rodovia. Também

com  vistas  às  melhorias  na  BR-040,  foi  lançada,  em  abril  de  2009,  a  Frente

Parlamentar SOS-040. Em todos esses eventos, a construção da via paralela para o

transporte de minério foi apontada como uma solução importante para os problemas

da rodovia.

No  que  toca  à  conservação  da  biodiversidade  na  região,  esta  Casa  também
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protagonizou  importantes  ações.  Como  exemplo,  pode-se  citar  a  criação  da

Comissão  Especial  das  Serras  da  Calçada  e  da  Moeda,  cujos  trabalhos  se

estenderam de setembro de 2008 a abril de 2009, sendo marcados pela participação

da sociedade civil,  das empresas mineradoras e de agentes públicos. Além dessa

iniciativa,  merecem  registro  também  as  audiências  públicas  promovidas  pela

Comissão de Minas  e  Energia  com vistas  à  averiguação de  impactos ambientais

causados pela mineração na região: em 26 de abril  de 2011, em conjunto com a

Comissão de Meio Ambiente, para debater o processo de licenciamento ambiental da

Mina Capão Xavier, e em 5 de maio de 2010, para discutir a implantação do projeto

de exploração da Mina da Serrinha, no Distrito de Piedade do Paraopeba, Município

de Brumadinho.

Nesses  debates  esteve  presente  o  Ministério  Público  Estadual  –  MPE  –,  cuja

atuação na proteção do patrimônio natural e cultural na região é notável. No que se

refere especialmente à região de Arêdes, essa instituição teve papel fundamental na

efetivação da criação da unidade de conservação. Isso porque, desde a década de

1970,  o  governo  estadual  nutria  planos  de  estabelecer  um  parque  na  região  de

Arêdes – conforme se verifica em projeto elaborado pela Fundação João Pinheiro em

1976  –,  mas  a  criação  dessa  área  protegida  só  viria  a  ocorrer  em  2010,  após

negociações que contaram com a participação do MPE.

Em abril  de 2009, foi celebrado um Termo de Ajustamento de Conduta – TAC –

entre o MPE e a empresa Herculano Mineração Ltda, que construiu uma barragem de

rejeitos  em  terrenos  que,  posteriormente,  descobriu-se  pertencerem  à  Fundação

Centro Tecnológico de Minas Gerais – Cetec –,  entidade vinculada ao Estado de

Minas Gerais. Esse TAC, produto do Inquérito Civil nº 0024.08.000497-1, contou com

a  interveniência  da  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável  – Semad –,  da Cetec e do Instituto Estadual  de Florestas – IEF – e

estabeleceu uma série de medidas compensatórias a serem adotadas pela referida

empresa, que interferiram positivamente na criação da UC.

Entre essas medidas estavam: a doação, ao Estado, de outros terrenos adjacentes

aos  da  Cetec,  que  vieram  a  compor  a  Estação  Ecológica;  a  demarcação

georreferenciada da UC; o custeio de medidas de vigilância para a unidade; o custeio
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de pesquisa histórico-arqueológica do patrimônio cultural de Arêdes, além do depósito

em conta judicial para o financiamento da criação e da implantação da infraestrutura

da UC.

Assim, a criação da Estação Ecológica de Arêdes se fundamentou: na proteção

desse patrimônio histórico-arqueológico, relacionado com o Ciclo do Ouro do Brasil

Colônia;  na conservação da biodiversidade da área,  considerada, pelo documento

“Biodiversidade  em  Minas  Gerais:  um  atlas  para  sua  conservação”  como  de

importância  biológica  extrema  para  a  flora  e  para  avifauna,  especial  para  a

herpetofauna  e  extrema  e  potencial  para  invertebrados;  na  manutenção  da

quantidade  e  da  qualidade  dos  recursos  hídricos,  que  contribuem  para  o

abastecimento público do Município de Itabirito; e no desenvolvimento de pesquisas

científicas.

Ressalte-se, contudo, que o processo de criação dessa unidade de conservação

correu paralelo à elaboração do projeto de construção da via de ligação entre os

complexos  minerários  mencionados,  de  modo  que  já  se  previam  os  impactos

pertinentes a tal estrada quando da definição dos limites da UC. À época, conforme

relatado por um dos analistas ambientais do IEF envolvidos nesses estudos, optou-se

por manter o traçado da UC incluindo os terrenos que seriam destinados à construção

da estrada, levando em conta, entre outras coisas, que o processo de licenciamento

das obras da via poderia prever medidas que minimizassem seus impactos negativos

e favorecessem o restante da UC.

Tendo em vista esse posicionamento e considerando as competências do Conselho

Estadual do Meio Ambiente – Copam – no que toca ao estabelecimento de medidas

mitigadoras e compensatórias no âmbito do processo de licenciamento ambiental de

empreendimentos  potencialmente  poluidores,  compreendemos  que  as  ações

necessárias à garantia do mínimo impacto possível da construção da via no interior

da  Estação  Ecológica  de  Arêdes  serão  estipuladas  por  meio  desse  processo  de

licenciamento.

O  Parecer  Técnico  nº  2.010 da Diretoria  de  Áreas  Protegidas,  da  Gerência  de

Criação e Implantação de Áreas Protegidas do Instituto Estadual de Florestas, indica

medidas  de  minimização  de  impactos  que  o  Copam  poderá  determinar  ao
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empreendedor.  Exemplos  delas  são:  a  elaboração  de  estudos  com  vistas  à

identificação dos trechos da rodovia onde ocorrem travessias de animais, de modo a

subsidiar a implementação de medidas de transposição de fauna entre as porções da

unidade de conservação separadas pela via; a disposição de sinalização adequada e

a  definição  de características  construtivas  ambientalmente  adequadas  às  funções

ecológicas  da  estação  ecológica;  e  a  realização  de  projeto  de  drenagem  que

assegure  a  manutenção  da  qualidade  da  bacia  do  Córrego  Bação,  onde  ocorre

captação de água para abastecimento público do Município de Itabirito.

Diante  do  exposto,  consideramos que a proposição em análise  logra  atender  à

importante demanda da remoção dos caminhões de minério da BR-040, causando o

mínimo impacto ambiental possível. Em especial, destacamos a relevância da área

que será doada pelos empreendedores em contrapartida à área suprimida,  que é

cerca de quatro vezes maior que esta.

Contudo, alguns ajustes merecem ser empreendidos para aprimorar o projeto no

que se refere à técnica legislativa, o que propomos por meio da apresentação do

Substitutivo  nº  1.  Por  meio dessa emenda, propomos também a inclusão de uma

cláusula de reversão, que assegurará a integridade da Estação Ecológica caso obras

viárias não sejam realizadas. Nesse dispositivo, condiciona-se a desafetação da área

à realização das  obras  e  à  doação dos  terrenos a que se  refere  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., em 28 de abril de 2011.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.759, de 2011, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Exclui área da Estação Ecológica de Arêdes, criada pelo Decreto nº 45.397, de 14

de junho de 2010, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica excluída a área descrita no Anexo desta lei da Estação Ecológica de

Arêdes, criada pelo Decreto nº 45.397, de 14 de junho de 2010, no Município de

Itabirito.
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Parágrafo único – A área a que se refere o “caput” destina-se à execução de obras

de  infraestrutura  de  interligação  entre  os  Complexos  Minerários  Pico  e  Fábrica,

localizados, respectivamente, nos Municípios de Itabirito e Ouro Preto.

Art. 2º – O uso da área a que se refere o art. 1º dependerá de prévia manifestação

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 exclusão  da  área  descrita  no  Anexo  desta  lei  fica  condicionada  à

incorporação  de  área  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., em 28 de abril de 2011,

observadas as normas que regulam a matéria.

Parágrafo único – A descrição do novo perímetro da Estação Ecológica de Arêdes,

já acrescida da área a que se refere o protocolo de intenções, será feita em decreto,

observados os procedimentos pertinentes.

Art.  4º  –  A área  descrita  no  Anexo  desta  lei  será  reincorporada  à  unidade  de

conservação  se,  findo  o  prazo  de  dois  anos  contados  a  partir  da  aprovação  do

licenciamento ambiental a que se refere o art. 3º, não lhe tiver sido dada a destinação

prevista no parágrafo único do art.1º.

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

Sala das Comissões, 7 de julho de 2011.

Célio Moreira, Presidente e relator – Gustavo Corrêa – Duarte Bechir – Bonifácio

Mourão.

ANEXO

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 201 .)

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
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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

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
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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.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.805/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Dinis Pinheiro, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.338/2010, “obriga as instituições comerciais,

financeiras,  bancos,  agências  de  crédito  ou  similares,  a  fornecerem por  escrito  o

motivo de indeferimento de crédito ao consumidor, e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/5/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e
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de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe-nos, agora, realizar o controle preventivo de constitucionalidade, nos termos

do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Inicialmente, cabe-nos dizer que a matéria tramitou na legislatura passada, sob a

forma do Projeto de Lei nº 4.338/2010, que não foi analisado por esta Comissão.

A medida proposta se deve à mudança na relação de confiança entre o consumidor

e os fornecedores de produtos e serviços. Antes, havia um relativo equilíbrio entre os

pactuantes;  com o passar  do tempo,  esse equilíbrio  foi  diminuindo. Atualmente,  o

fornecedor detém, a cada dia, mais poder em relação ao consumidor, na medida em

que é ele que decide sobre concessão, restrição ou negativa de crédito. Se, por um

lado,  a  massificação  do  consumo  propiciou  maior  conforto  aos  consumidores,

trazendo, como corolário, a multiplicação das formas de pagamento, colocou-os em

situação de desigualdade em relação aos fornecedores de produtos ou serviços. É

por  essa razão que se diz que o consumidor é a parte mais fraca, vulnerável ou

hipossuficiente  da  relação  de  consumo  (art.  4º,  I,  do  Código  de  Defesa  do

Consumidor – CDC – Lei Federal nº 8.078, de 1990) e é esse fato que justifica a

atuação  estatal  com  vistas  a  implementar  medidas  que  visem  equilibrar  –  ou

reequilibrar – tal relação.

Dessa maneira,  entendemos que a proposição em estudo visa a conferir  maior

densidade normativa a comandos legais e constitucionais de proteção e defesa do

consumidor; a esse propósito, destaca-se o direito à informação, a que alude o inciso

III  do art.  6º do CDC. Não se pode olvidar,  ademais, que o Estado,  notadamente

quando atua no plano da criação do direito, deve nortear sua atuação pelo princípio

da  boa-fé,  o  qual  deve  pautar  as  relações  que  envolvem  consumidores  e

fornecedores de produtos e serviços. A boa-fé objetiva caracteriza-se como dever de

agir dos fornecedores nas relações de consumo, especialmente o dever de lealdade,

probidade,  de  atuação pautada  por  princípios  éticos  e  morais,  princípio  este  que

permeia todo o CDC, previsto expressamente no inciso III de seu art. 4º:

“A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das

necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a
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proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes

princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995)

(...)

III  – 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; ” (grifo nosso).

Assim,  no  que  se  refere  aos  aspectos  de  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade,  os  quais  cabe  a  esta  Comissão  analisar,  não  encontramos  óbices  à

tramitação da matéria. Conforme dispõe o art. 24, incisos V e VIII, da Constituição da

República, é competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal

legislar sobre produção e consumo e responsabilidade por dano ao meio ambiente e

ao consumidor.  Assim sendo,  cabe à União determinar as normas gerais  sobre o

tema,  deixando  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  a  competência  legislativa

considerando as especificidades constatadas nos respectivos territórios. Inexistindo,

porém, norma federal dispondo sobre a matéria, aos Estados e ao Distrito Federal é

dada a competência supletiva, que consiste na possibilidade de elaborarem leis que

tratem também de questões relacionadas com normas gerais.

Todavia,  para  tornarmos  mais  abrangente  a  norma,  sugerimos,  ao  final,  o

Substitutivo nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.805/2011, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO N° 1

Obriga  os  fornecedores  de  produtos  ou  serviços  a  apresentar  ao  consumidor

documento com os motivos de recusa ou restrição de crédito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° – Os fornecedores de produtos ou serviços q ue restringirem ou negarem

crédito  ao  consumidor  ficam  obrigados  a  fornecer-lhe  documento  escrito  que
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contenha os motivos da restrição ou da negação.

Art. 2° – O documento a que se refere o art. 1° con terá os dados do consumidor, do

fornecedor e do agente que negou ou restringiu o crédito.

Art. 3° – O fornecedor manterá o registro das infor mações a que se refere o art. 2°

pelo prazo de cinco anos e sobre elas guardará sigilo.

Parágrafo único – Somente poderá ter acesso ao registro a que se refere o “caput”

o consumidor que teve o crédito negado ou restringido.

Art. 4° – As infrações ao disposto nesta lei sujeit am o infrator às sanções previstas

na Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator – André Quintão – Rosângela

Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.088/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Governador do Estado, visa autorizar o

Poder  Executivo  a  doar  à  Petróleo  Brasileiro  S.A.  –  Petrobras  –  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 2.088/2011 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar à Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras – o imóvel com área de 1.086.535,44m²,

situado no Município de Uberaba, para a instalação de planta industrial para produção

de amônia.

Na mensagem que encaminhou o projeto a esta Casa, o Governador do Estado



947
____________________________________________________________________________

destaca que a instalação da referida  planta industrial  tem por  objetivo  diminuir  a

dependência externa da amônia, suprindo a demanda das indústrias instaladas na

região e atraindo novos empreendimentos, o que comprova a existência de interesse

público.

Cabe destacar também que o art. 2° determina que a donatária deverá instalar a

planta industrial até 31/12/2014, sob pena de revogação da doação.

A autorização  legislativa  para  a  alienação  de  bem  público  é  exigência  da  Lei

Federal nº 4.320, de 1964, que estatui  normas gerais de direito financeiro para a

elaboração e  o controle  dos orçamentos  e  balanços  da  União,  dos Estados,  dos

Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art. 105, essa norma estabelece que

a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode

ser realizada com a referida autorização.

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 2.088/2011, no 1º

turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2011.

Romel Anízio, Presidente – Zé Maia, relator – Antônio Júlio – Gustavo Corrêa –

Gustavo Perrella – Paulo Lamac.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.109/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto em epígrafe, de autoria do Governador do Estado, reajusta os valores das

tabelas de vencimento básico das categorias que menciona.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as

Emendas  nºs  1  a  3,  que  apresentou.  Em  seguida,  foi  o  projeto  encaminhado  à

Comissão  de  Administração  Pública,  que,  em  análise  de  mérito,  opinou  por  sua
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aprovação com as Emendas nºs 1 a 3, da Comissão de Constituição e Justiça

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos

financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.

102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise tem por objetivo conceder  reajustes  remuneratórios às

classes de policiais civis e militares, de bombeiros militares, de Agente de Segurança

Penitenciário e de Agente de Segurança Socioeducativo, às carreiras administrativas

da Polícia Civil e do pessoal civil da Polícia Militar e aos valores remanescentes das

parcelas mensais dos contratos temporários de prestação de serviços de Agente de

Segurança  Penitenciário  e  de  Agente  de  Segurança  Socioeducativo,  durante  o

período de 2011 a 2015.

De acordo com o projeto, serão concedidos os seguintes reajustes no vencimento

básico das classes e carreiras supracitadas: de 10% em outubro de 2011 e 2013; de

12% em outubro de 2012; de 15% em junho de 2014 e 12% em dezembro do mesmo

ano; e de 15% em abril de 2015. Ao final, estabelece-se que o reajuste será estendido

aos servidores inativos que fazem jus à paridade.

Por  meio da mensagem que encaminha a proposição,  o Governador do Estado

assevera que a expressiva elevação da remuneração ”denota o objetivo do Governo

de contribuir para o fortalecimento do Sistema de Defesa Social do Estado de Minas

Gerais,  promovendo  uma  efetiva  valorização  dos  servidores  que  nele  atuam”.  O

Governador  destacou  ainda  que  os  valores  relativos  ao  impacto  financeiro  da

proposição “foram aprovados conforme a disponibilidade financeira e orçamentária e

são  compatíveis  com  os  limites  de  despesas  determinados  pela  Lei  de

Responsabilidade Fiscal”.

A Comissão de Constituição e Justiça não detectou  óbice  de  natureza jurídico-

constitucional à tramitação do projeto. Todavia, a fim de precisar o alcance da medida

e em atenção aos preceitos da técnica legislativa, apresentou três emendas, com as

quais concordamos. A fim de aprimorar a redação, apresentamos a Subemenda nº 1

à Emenda nº 3.

Em  sua  análise,  a  Comissão  de  Administração  Pública  considerou  a  proposta
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meritória, visto que proporcionará a “prestação de serviço mais eficiente na esfera da

segurança pública”  e “trará a marca de um modelo de gestão pública no qual  se

procura  reforçar  a  dignidade  do  servidor,  valorizando  seu  trabalho  e  sua  função

estratégica na sociedade”.

No  que  concerne  à  competência  desta  Comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão orçamentária e financeira do projeto, destaque-se que a implementação

da  medida  proposta  implica  aumento  de  despesas  com  pessoal  para  o  erário,

estando, portanto, condicionada aos limites constitucionais e legais.

Segundo  o  art.  17  da  Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  2000  -  Lei  de

Responsabilidade Fiscal – LRF -, os atos que criarem ou aumentarem despesa de

caráter continuado, como é o caso das despesas de pessoal, deverão ser instruídos

com a estimativa do  impacto orçamentário-financeiro no  exercício em que devam

entrar em vigor e nos dois subsequentes e demonstrar a origem dos recursos para

seu custeio, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais

normas do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.

O art. 20, II, “a”, da LRF estabelece que a despesa total com pessoal do Poder

Executivo não poderá exceder o percentual de 49% da Receita Corrente Líquida –

RCL. Ademais, o parágrafo único do art. 22 estabelece um limite prudencial de 95%

do  limite  total,  ou  seja,  46,55%,  a  partir  do  qual  medidas  corretivas  deverão ser

adotadas para evitar que o limite máximo seja atingido. Entre elas está incluída a

proibição  de  aumento,  reajuste  ou  adequação  de  remuneração  a  qualquer  título,

ressalvada  a  revisão  geral  anual  prevista  no  inciso  X do  art.  37  da  Constituição

Federal, bem como a criação de cargo, emprego ou função.

Em cumprimento ao que determina a LRF, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o Ofício nº 466/11, por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão,  apresentando  o  impacto  orçamentário-financeiro  decorrente  da

implementação dos reajustes para os exercícios de 2011 a 2015. Considerando-se o

impacto de R$199.311.359,25 para o exercício de 2011, informado no ofício citado, e

a despesa de pessoal dos últimos 12 meses, tendo como referência o mês de abril de

2011,  obtém-se  percentual  inferior  ao  limite  prudencial  de  despesa  com  pessoal

estabelecido pela LRF.
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É necessário salientar que a recuperação da capacidade produtiva das atividades

econômicas  reforça  a  expectativa  de  crescimento,  nos  próximos  exercícios,  da

economia mineira e da arrecadação de receitas, o que, em última análise, contribui

para a manutenção da relação entre despesa de pessoal e receita corrente líquida

dentro dos limites legalmente estabelecidos.

Destaque-se, ainda, que a proposição em tela atende também ao disposto no art.

169, II, da Constituição Federal, que vincula a concessão de qualquer vantagem ou

aumento  de  remuneração  a  autorização  específica  na  Lei  de  Diretrizes

Orçamentárias. A LDO em vigor concede essa autorização em seu art. 15.

Ressaltamos,  porém,  que,  por  força  do  art.  169,  §  1º,  I,  da  Constituição  da

República, a aplicação da proposta em análise está condicionada à existência de

dotação orçamentária suficiente para atender às despesas dela decorrentes.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  somos  pela  aprovação,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei

nº 2.109/2011 com as Emendas nºs 1 a 3, da Comissão de Constituição e Justiça, e a

Subemenda  nº  1,  que apresentamos  a  seguir,  à  Emenda  nº  3,  da  Comissão  de

Constituição e Justiça.

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 3

Acrescentem-se ao art. 7° de que trata a Emenda nº 3 os termos “e da legislação

vigente.”, após os termos “Constituição da República.”.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2011.

Romel Anízio, Presidente – Zé Maia, relator – Antônio Júlio – Gustavo Corrêa -

Gustavo Perrella – Paulo Lamac.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações  com o jornal  "Estado de Minas" pela  publicação da série  de

reportagens "Velho Chico - Novos Rumos" (Requerimento nº 874/2011, do Deputado

Duarte Bechir);

de congratulações com o jornal  "Estado de Minas" pelo recebimento do Prêmio
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Sebrae  de  Jornalismo,  com  o  projeto  Na  Real  (Requerimento  nº  921/2011,  do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso à estudante Maria das Graças Macena Azevedo, da Escola Estadual

Mestra Rosinha, de Buenópolis, por ter sido uma das vencedoras do concurso de

redação  com  o  tema  "Leite,  fonte  de  saúde  e  conhecimento",  promovido  pelas

Secretarias de Educação e de Agricultura (Requerimento nº 923/2011, do Deputado

Inácio Franco);

de aplauso à estudante Samara Ferreira Gomes, da Escola Estadual Levi Durães

Peres, de Montes Claros, por ter sido uma das vencedoras do concurso de redação

com o tema "Leite, fonte de saúde e conhecimento", promovido pelas Secretarias de

Educação e de Agricultura (Requerimento nº 924/2011, do Deputado Inácio Franco);

de aplauso à estudante Laís Barbosa Martins, da Escola Estadual Dom Velloso, de

Ouro Preto, por ter sido uma das vencedoras do concurso de redação com o tema

"Leite, fonte de saúde e conhecimento", promovido pelas Secretarias de Educação e

de Agricultura (Requerimento nº 925/2011, do Deputado Inácio Franco);

de  congratulações  com  a  "Folha  Andradense"  pelos  40  anos  de  sua  fundação

(Requerimento nº 993/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a direção do "Jornal Castelo" pelos 4 anos de sua fundação

e 48 edições ininterruptas (Requerimento nº 994/2011, da Deputada Liza Prado);

de congratulações com o Sr. Apolinário Ribeiro Amorim por sua posse no cargo de

Presidente  do  Rotary  Club  Belo  Horizonte  -  Barro  Preto,  gestão  2011-2012

(Requerimento nº 996/2011, do Deputado Neider Moreira);

de  congratulações  com  a  Igreja  Assembleia  de  Deus  -  Ministério  de  Coronel

Fabriciano e Ipatinga - pelo centenário de fundação da Assembleia de Deus no Brasil

(Requerimento nº 1.031/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel);

de  congratulações  com  o  Sr.  Fábio  Nascimento,  diretor  cinematográfico,  pela

realização do documentário "Silêncio 63" (Requerimento nº 1.032/2011, do Deputado

Celinho do Sinttrocel);

de congratulações com a Associação dos Comerciários Aposentados e Pensionistas

pelos 25 anos de sua fundação (Requerimento nº 1.033/2011, do Deputado Celinho

do Sinttrocel);
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de congratulações com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais

pela posse de sua Diretoria para a gestão 2011-2014 (Requerimento nº 1.034/2011,

do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Flávio Antônio dos Santos, Diretor-Geral do Cefet-MG,

extensivo aos membros da Diretoria e do Conselho Diretor, pelos relevantes serviços

prestados  à  sociedade  mineira  na  gestão  dessa  instituição  (Requerimento  nº

1.038/2011, do Deputado Neilando Pimenta);

de aplauso ao Rotary Club Araxá Norte pela realização do 2º Cordeiro e Porco no

Rolete,  em  12/6/2011,  destinado  a  angariar  recursos  para  o  Banco  de  Leitos  e

Colchões Especiais, mantido pelo clube (Requerimento nº 1.049/2011, do Deputado

Bosco).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 12 DE JULHO DE 2011

ATAS

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 13/2011, EM

6/4/2011

Às 14h26min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes, Fabiano Tolentino, André Quintão e Bruno Siqueira, membros da supracitada

Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Sargento  Rodrigues.  Havendo

número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Antônio Carlos Arantes, 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,  determina a  distribuição das  cédulas  de  votação,  devidamente

rubricadas, e convida o Deputado Fabiano Tolentino para atuar como escrutinador.

Feita  a  votação  e  a  contagem  dos  votos,  o  escrutinador  anuncia  que  foram

registradas quatro cédulas de votação e que os Deputados Antônio Carlos Arantes e

Fabiano  Tolentino  receberam  quatro  votos  cada  um  para  Presidente  e  Vice-

Presidente, respectivamente. A seguir, o Presidente “ad hoc” proclama o resultado da

eleição e declara empossado como Vice-Presidente o Deputado Fabiano Tolentino, a

quem passa a direção dos trabalhos. Ato contínuo, o Deputado Fabiano Tolentino

declara empossado como Presidente o Deputado Antônio Carlos Arantes e lhe passa

a Presidência. Em seguida, o Presidente designa como relator da matéria o Deputado

Fabiano  Tolentino.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

presença dos parlamentares, informa que a próxima reunião será convocada através

de edital, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2011.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Gustavo Corrêa - Fabiano Tolentino - Tadeu

Martins Leite.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 15/6/2011
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Às 10h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Wilson

Batista, Sargento Rodrigues e Marques Abreu, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Doutor Wilson Batista, declara

aberta a reunião e, nos termos do art. 120, inciso III, do Regimento Interno, dispensa

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

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

discutir e votar proposições da Comissão e a debater a equoterapia como método

terapêutico  para  pessoa  com  deficiência,  a  ampliação  do  acesso a  esse tipo  de

tratamento  e  o  convênio  com  a  Fhemig.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das

seguintes proposições, das quais designou como relatores os Deputados citados a

seguir: Projetos de Lei nºs 978/2011 (Deputado Doutor Wilson Batista) e 1.121/2011

(Deputada Ana Maria  Resende),  ambos no 1º  turno.  A Presidência  interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Fernando Eduardo Guimarães de

Carvalho, Chefe de Gabinete, representando o Sr. Antônio Carlos de Barros Martins,

Presidente da Fhemig; e Maj. PM William Reimer Rathje, Comandante do Regimento

de Cavalaria  Alferes  Tiradentes,  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. Registra-se

a  presença  do  Deputado  Elismar  Prado.  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 Doutor

Wilson Batista em que solicita seja encaminhado ao Secretário de Estado de Saúde

pedido de providências para que seja criado um programa específico, no âmbito do

SUS,  incluindo  a  equoterapia  como  método  de  tratamento  para  pessoas  com

deficiência; Doutor Wilson Batista, Sargento Rodrigues e Marques Abreu (4) em que

solicitam seja realizada visita ao Centro de Equoterapia do Regimento da Cavalaria

Alferes  Tiradentes  -  Cercat  -,  para  conhecer  o  trabalho  dessa  instituição;  seja

realizada visita  à Seplag  para encaminhar  demandas  apresentadas nesta  reunião
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sobre o convênio entre a Polícia Militar, a Fhemig e a Secretaria de Estado de Saúde;

seja encaminhado à Seplag pedido de providências para que sejam disponibilizados

servidores  da  área de saúde –  fisioterapautas,  fonoaudiólogos  e  médicos  –  para

atender às pessoas com deficiência no Cercat, conforme convênio firmado entre a

Polícia Militar, a Fhemig e a Secretaria de Estado de Saúde; seja realizada visita às

instalações  da  Associação  Mineira  de  Paraplégicos  –  AMP  –,  para  conhecer  o

trabalho dessa instituição. 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 julho de 2011.

Doutor  Wilson Batista,  Presidente – Elismar  Prado -  Marques Abreu – Sargento

Rodrigues.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/6/2011

Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e o

Deputado Duarte Bechir, membros da supracitada Comissão. Está presente também

o Deputado Délio  Malheiros. Havendo número regimental,  o Presidente,  Deputado

Duarte Bechir, declara aberta a reunião, dá a ata por aprovada e solicita ao membro

da Comissão presente  que a  subscreva.  A Presidência informa que a  reunião  se

destina a debater o possível impacto ambiental causado pela captação deficiente de

esgoto, bem como a disposição inadequada de resíduos no Município de Nova Lima,

o que poderá contaminar os mananciais de captação de água da Copasa, situados

nas reservas ecológicas de Fechos e Mutuca, localizadas na Serra da Moeda, e a

discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A Presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários da reunião para ouvir as Sras. Andressa de Oliveira Lanchotti, Promotora

de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, de Habitação e Urbanismo do Município de

Nova  Lima;  e  Maria  Auxiliadora  Alvarenga,  Diretora  de  Cidades  do  Instituto  dos

Arquitetos do Brasil, representando a Sra. Cláudia Teresa Pereira Pires, Presidente

do IAB; e os Srs. Francisco Pinto da Fonseca, Gerente de Resíduos Sólidos Urbanos,

representando o Sr. José Cláudio Junqueira Ribeiro, Presidente da Feam; Eugênio
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Álvares de Lima e Silva,  Superintendente de Serviços e Tratamento de Efluentes,

representando  o  Sr.  Ricardo  Augusto  Simões  Campos,  Presidente  da  Copasa;  e

Carlos Roberto Rodrigues, Prefeito Municipal de Nova Lima, que são convidados a

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

e, em seguida, à Deputada Luzia Ferreira, autores do requerimento que deu origem

ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos

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

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  O  Presidente  registra  o

recebimento  da  Lei  Municipal  nº  1.542,  de  1998,  que  autoriza  a  concessão  de

serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Bairro Jardim

Canadá do Município de Nova Lima, entregue pelo Prefeito Municipal, Carlos Roberto

Rodrigues. 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 julho de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luzia Ferreira - Sávio Souza Cruz.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE ANTÔNIO CARLOS TARDELI PARA O DETEL,

EM 22/6/2011

Às 9h44min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Anselmo José

Domingos,  Durval  Ângelo  e  Gustavo  Valadares  (substituindo  este  ao  Deputado

Gustavo Corrêa, por indicação da Liderança do Bloco Transparência e Resultado),

membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente “ad

hoc”, Deputado Anselmo José Domingos, declara aberta a reunião, informa que não

há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião e informa que a reunião se destina a

eleger o Presidente. A Presidência determina a distribuição das cédulas de votação

aos  Deputados  e  convida  o  Deputado  Gustavo  Valadares  para  atuar  como

escrutinador.  Apurados os votos,  verifica-se a eleição do Deputado Anselmo José

Domingos  para  Presidente,  com  três  votos.  O  Presidente  “ad  doc”  proclama  o

resultado da eleição e o Deputado Durval Ângelo o declara empossado. O Presidente

agradece  a  confiança  depositada  nele  e  avoca  para  si  a  relatoria.  Cumprida  a
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finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos desta reunião.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2011.

Anselmo José Domingos, Presidente – Carlos Henrique – Rômulo Veneroso.

ATA DA 4ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO E DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/6/2011

Às 14h15min, comparecem na Câmara Municipal  de Montes Claros o Deputado

Pompílio  Canavez,  membro  da  Comissão  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e

Cooperativismo; o Deputado Tadeu Martins Leite, membro da Comissão de Esporte,

Lazer  e Juventude.  Está  presente,  também, o Deputado Paulo Guedes.  Havendo

número regimental,  o  Presidente,  Deputado Tadeu Martins  Leite,  declara aberta a

reunião e, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, nos termos do inciso III do art.

120 do Regimento Interno, considera-a aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão  presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  debater

assuntos relativos à Copa do Mundo de 2014. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Luiz  Tadeu  Leite,  Prefeito  Municipal  de

Montes  Claros;  Marcelo  Eduardo  Freitas,  Delegado-Chefe  da  Polícia  Federal  em

Montes Claros; Sérgio Alair Barroso, Secretário de Estado Extraordinário da Copa do

Mundo; Vereador Valcir Soares da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Montes

Claros;  Antônio  Eustáquio  Gomes,  Secretário  Municipal  de  Juventude,  Esporte  e

Lazer  de Montes Claros; Cel.  PM Franklin  de Paula  Silveira,  Comandante  da 11ª

Região de Polícia Militar de Montes Claros, que são convidados a tomar assento à

mesa. O Presidente autor do requerimento que deu origem ao debate, tece 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 dos parlamentares, dos convidados, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos desta reunião.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente -  Tadeu Martins Leite - Bruno Siqueira - Doutor
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Wilson Batista.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 28/6/2011

Às 9h11min, 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  a  Deputada  Liza  Prado  e  o  Deputado  Délio  Malheiros.

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  e  comunica  o  recebimento  do  ofício  do  Sr.  Hélio  Marcos  Mendonça,

Presidente da Câmara Municipal de Manhumirim, encaminhando a esta Comissão a

Moção nº 009/11, de autoria do Vereador Márcio Vovô, por meio da qual manifesta o

apoio da referida Câmara à greve do Sindicato da Polícia Civil de Minas Gerais. O

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

os  relatores  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  694/2011  (Deputado  Sargento

Rodrigues), e 1.307/2011 (Deputado Cássio Soares), ambos em 1º turno. Passa-se à

1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e

votação,  é aprovado o parecer  pela aprovação,  no 1º turno,  do Projeto de Lei  nº

366/2011,  com a Emenda nº  1,  da  Comissão de  Constituição e  Justiça  (relatora:

Deputada Maria Tereza Lara, em virtude de redistribuição). Passa-se à 2ª Fase da 2ª

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

dispensam a apreciação do Plenário. Os Requerimentos nºs 927 e 928/2011 têm a

sua votação adiada a requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, aprovado pela

Comissão.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados os requerimentos da Deputada Maria Tereza Lara e dos

Deputados João Leite e Sargento Rodrigues em que solicitam seja realizada visita

desta  Comissão  às  dependências  da  Delegacia  Especializada de Atendimento  ao
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Idoso e ao Portador de Necessidades Especiais em Belo Horizonte; dos Deputados

Sargento Rodrigues e Sebastião Costa em que solicitam seja realizada reunião de

audiência pública para discutir  o Projeto de Lei nº 865/2011, que dispõe sobre as

diretrizes  para elaboração da Política Estadual  de Segurança Pública e dá outras

providências,  em tramitação nesta Casa;  da Deputada Maria Tereza Lara em que

solicita  seja  encaminhada  manifestação  de  aplauso  à  Ordem  dos  Advogados  do

Brasil-Seção Minas Gerais e à Subseção de Betim, pela criação da Sala do Advogado

no Ceresp de Betim; do  Deputado Sargento Rodrigues (3)  em que solicita  sejam

realizadas visitas às delegacias de Montes Claros e de Mirabela, no Norte de Minas,

para  averiguar  denúncias  do  jornal  “O  Tempo!  sobre  a  precariedade  de  recurso

material e ausência de efetivo policial; para que seja encaminhada manifestação de

aplauso aos policiais legislativos da ALMG e aos policiais militares lotados na 2ª Cia

do Batalhão da Rotam, que atuaram na ação que culminou na captura de um dos

autores do roubo ocorrido nas imediações desta Casa;  e para que seja realizada

audiência pública para debater as condições de armazenamento e proteção de armas

e munições apreendidas e sob a guarda do Poder Judiciário, bem como as condições

dos servidores desse órgão; Délio Malheiros em que solicita seja encaminhado ao

Comandante-Geral da PMMG pedido de providências para dar proteção à viúva e ao

filho  do  empresário  André  Elias  Ferreira,  assassinado  em  Itatiaiuçu,  Região

Metropolitana  de  Belo  Horizonte.  São  recebidos  pela  Presidência  os  seguintes

requerimentos: da Deputada Liza Prado e dos Deputados Almir Paraca e Pompílio

Canavez em que solicitam seja realizada reunião conjunta desta Comissão e das

Comissões de Assuntos Municipais e de Saúde para debater a prevenção ao uso de

drogas, em especial o “crack” e o oxi, bem como o tratamento de dependentes; da

Deputada Liza Prado em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para

debater possíveis irregularidades no emplacamento dos veículos no Estado, realizado

pelo Detran, conforme denúncia do jornal “Estado de Minas”. Registra-se a presença

do  Deputado  Célio  Moreira.  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 julho de 2011.
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João Leite, Presidente – Tadeu Martins Leite – Gustavo Corrêa – Cássio Soares.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 28/6/2011

Às 10h7min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bruno Siqueira,

André Quintão, Luiz Henrique e Duarte Bechir (substituindo a Deputada Rosângela

Reis,  por  indicação  da  Liderança  do  BPS  ),  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Bruno Siqueira, declara aberta

a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Duarte Bechir,

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

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

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão. A seguir, comunica o recebimento do ofício do Deputado André Quintão

justificando  sua  ausência  na  reunião  do  dia  21/6/2011.  O  Presidente  acusa  o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  2.082  e  2.083/2011  (Deputado  André  Quintão);

2.084/2011  (Deputado  Bruno  Siqueira);  2.080  e  2.087/2011  (Deputado  Cássio

Soares);  2.081/2011  (Deputado  Delvito  Alves);  e  2.079/2011(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.  Os

Projetos  de  Lei  nºs  106  e  352/2011  são  retirados  da  pauta,  atendendo-se,

respectivamente,  a requerimentos dos Deputados André Quintão e  Luiz Henrique,

aprovados pela Comissão. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por

sua vez,  os  pareceres  concluindo pela  constitucionalidade,  pela legalidade e  pela

juridicidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 75/2011 na forma do Substitutivo nº 1

(relator: Deputado Bruno Siqueira); 302/2011 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:

Deputado André Quintão). O parecer sobre o Projeto de Lei nº 323/2011, no 1º turno,

deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo respectivo

relator, Deputado André Quintão, em virtude de redistribuição. O Projeto de Lei nº

329/2011  é  retirado  da  pauta,  atendendo-se  a  requerimento  do  Deputado  Delvito

Alves, aprovado pela Comissão. Registra-se a presença do Deputado Cássio Soares.

Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres
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concluindo pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela antijuridicidade, no 1º

turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  403,  455  e  489/2011  (relator:  Deputado  Bruno

Siqueira). São convertidos em diligência à Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social e à Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego o Projeto de Lei nº 419/2011,

à Seplag o Projeto de Lei nº 696/2011 (relator: Deputado Bruno Siqueira). Retira-se

do recinto o Deputado Duarte Bechir. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os pareceres concluindo pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade

e pela antijuridicidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 727, 801, 1.028, 1.200 e

1.380/2011 (relator: Deputado Bruno Siqueira). Os Projetos de Lei nºs 749, 785, 886,

903, 1.270, 1.700 e 1.971/2011 são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento

do Deputado Delvito Alves, aprovado pela Comissão. São convertidos em diligência à

Secretaria de Estado de Educação o Projeto de Lei nº 799/2011 (relator: Deputado

André  Quintão);  à  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  o  Projeto  de  Lei  nº

1.347/2011 (relator: Deputado Cássio Soares). Na fase de discussão do parecer do

relator,  Deputado  Bruno  Siqueira,  que  conclui  pela  antijuridicidade,  pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 916/2011, no 1º turno, o

Presidente defere o pedido de vista do Deputado André Quintão. Após discussão e

votação  é  aprovado  o  parecer  pela  constitucionalidade,  pela  legalidade  e  pela

juridicidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.067/2011 na forma do Substitutivo nº 1

(relator: Deputado Bruno Siqueira). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os pareceres que concluem pela juridicidade, pela legalidade e

pela constitucionalidade dos Projetos de Lei nºs 1.770, 1.792, 1.797, 1.806, 1.845,

1.316, 1.532, 1.535 e 1.791/2011 (relator: Deputado André Quintão, os quatro últimos,

em  virtude  de redistribuição);  1.713,  1.738,  1.764,  1.802,  1.803,  1.878,  705,  733,

1.540 com a Emenda nº  1,  1.720,  1.798,  1.840,  1.881,  30  e  1.776/2011  (relator:

Deputado Cássio Soares, os nove últimos em virtude de redistribuição); 639 com a

Emenda nº 1, 1.767, 1.800 e 1.854/2011 (relator: Deputado Bruno Siqueira); e 1.790 e

1.831/2011 (relator:  Deputado Luiz Henrique). Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da
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Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Delvito Alves - André Quintão - Rômulo Viegas.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 28/6/2011

Às 10h14min, 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 apreciar matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão.  Após,  comunica o recebimento de ofício do Sr.  Márcio

Bensuaschi, Presidente do Instituto Brasileiro de Turismólogos, publicado no “Diário

do  Legislativo”  em  16/6/2011.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. É aprovado

relatório referente a audiência pública realizada em 9/5/2011, em Itajubá, o qual será

publicado oportunamente*. 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 julho de 2011.

Tenente Lúcio, Presidente - Rômulo Viegas - Vanderlei Miranda.

*- O referido relatório foi publicado na edição de 5/7/2011.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE JÚNIA GUIMARÃES MOURÃO CIOFFI PARA

O CARGO DE PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS, EM 28/6/2011

Às 15h05min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Wilson

Batista, Carlos Mosconi, Doutor Viana, Adelmo Carneiro Leão e Luiz Carlos Miranda,

membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,
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Deputado Doutor Wilson Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação

de requerimento do Deputado Doutor Viana,  dispensa a leitura da ata da reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes.  A Presidência informa que a reunião se destina a proceder  à arquição

pública de Júnia Guimarães Mourão Cioffi para o cargo de Presidente da Hemominas

e de discutir  e votar proposições da Comissão. Feita a arguição da Sra. de Júnia

Guimarães  Mourão  Cioffi,  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, em turno

único, da Indicação nº 30/2011 (relator: Deputado Doutor Viana) pela aprovação do

nome de Júnia Guimarães Mourão Cioffi para o cargo de Presidente da Hemominas.

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, 28 de junho de 2011.

Doutor Wilson Batista - Presidente - Doutor Viana - Luiz Carlos Miranda.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 21/2011, EM

28/6/2011

Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tadeu Martins

Leite,  Romel  Anízio,  Luiz  Henrique  e  Tenente  Lúcio,  membros  da  supracitada

Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Paulo  Guedes.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Tadeu Martins Leite, 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

ouvir  pesquisadores e autoridades que prestarão informações sobre a proposta de

incluir o dia 8 de dezembro entre as datas magnas do Estado, em comemoração do

Dia dos Gerais, e interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs.

João Cordoval  de Barros, Prefeito  Municipal  de Matias  Cardoso; Juiz Bruno Terra

Dias, Presidente da Amagis-MG; Beatriz Morais de Sá Rabelo Correia, Subsecretária

de Estado de Desenvolvimento Regional da Sedru; Prof.  João Batista de Almeida
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Costa, antropólogo da Unimontes e da UnB; Jorge Lasmar, Presidente do Instituto

Histórico e Geográfico de Minas Gerais; e o Juiz Roberto de Freitas Messano, do

Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa. O

Presidente,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tece  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das  notas taquigráficas.  A Presidência  retoma os trabalhos ordinários  da  reunião.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  aos  convidados  pela

presença  e  pelas  informações  prestadas,  agradece  o  comparecimento  dos

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

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Tadeu Martins Leite, Presidente – Luiz Henrique – Tenente Lúcio.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/6/2011

Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Hely Tarqüínio,  Adelmo Carneiro Leão 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

Hely Tarqüínio,  dispensa a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é  dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que  a  reunião  se  destina  a  debater  em  audiência  pública  o  funcionamento  das

Centrais Macrorregionais do Sistema Estadual de Regulação (Central de Leitos). O

Presidente  acusa  o  recebimento  de  correspondência  do  Sr.  Paulo  Poggiali,

Presidente  da  Sociedade  Mineira  de  Pediatria,  que  contém  a  carta  enviada  aos

Conselheiros e Diretores da Fundação Felice Rosso e Hospital Felício Rocho sobre o

recente fechamento do Serviço de Pediatria dessa instituição. A Presidência acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: no 2º turno: Projetos de Lei nºs 196/2011 (Adelmo Carneiro Leão); 264/2011

(Doutor  Wilson Batista);  e 690/2011(Neider  Moreira);  no 1º  turno: 380/2011(Neider

Moreira); 391 e 1.322/2011(Adelmo Carneiro Leão); 392/2011(Doutor Wilson Batista);

e 1.008/2011(Hely Tarqüínio);  em turno único:  1.445 e 1.538/2011(Hely Tarqüínio);
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1.523 e 1.677/2011(Doutor Wilson Batista); 1.524 e 1.712/2011 (Neider Moreira); e

1.652/2011(Adelmo Carneiro Leão). A Presidência interrompe os trabalhos ordinários

da reunião para ouvir as Sras. Daniela de Cássia Domingues, Diretora de Regulação

Assistencial,  representando o Sr.  Antônio Jorge de Souza Marques,  Secretário  de

Estado de Saúde; Ninon Fortes, Gerente de Regulação e Socorro Lemos, Gerente da

Central  de  Internação,  representantes  do  Sr.  Marcelo  Gouvêa Teixeira,  Secretário

Municipal de Saúde; Karla Matarelli Pereira, Provedora da Santa Casa de Sabará; e

os Srs Edward Meirelles de Oliveira, Secretário Municipal de Saúde de Sacramento,

representando  o  Sr.  Mauro  Guimarães  Junqueira,  Presidente  do  Colegiado  dos

Secretários Municipais de Saúde de Minas Gerais; Ederson Santo Bisinoto, Assessor

Jurídico da Superintendência de Saúde de Sacramento; Ronaldo Rafael de Oliveira,

Administrador  da Santa Casa de Sabará,  que são convidados a tomar  assento  à

mesa.  A Presidência  concede  a  palavra  ao  Deputado  Hely  Tarqüínio,  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  do  público  em  geral,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2011.

Hely Tarqüínio, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Neider Moreira - Doutor Wilson

Batista.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 29/6/2011

Às  10h6min,  comparecem  na Sala  das  Comissões  os Deputados  Bosco,  Carlin

Moura, Paulo Lamac e João Vítor Xavier, membros da supracitada Comissão. Está

presente,  também,  o  Deputado  Duarte  Bechir.  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,
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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:  mensagem  eletrônica  da  Sra.  Lúcia  Maria  Cabral  em  que

encaminha pedidos de implementação do Piso Salarial Profissional Nacional - PSPN -

e de revisão da legislação, especialmente quanto à promoção por escolaridade; e de

ofício  dos  Srs.  Edson  Sousa  e  outros,  Vereadores  da  Câmara  Municipal  de

Divinópolis, manifestando-se sobre o PSPN. O Presidente acusa o recebimento das

seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos

de  Lei  nºs  490  e  1.287/2011,  no  1º  turno  (Deputado  Neilando  Pimenta);  853  e

1.220/2011,  no  1º  turno  (Deputado  Paulo  Lamac);  1.013,  no  1º  turno  (Deputado

Dalmo  Ribeiro  Silva);  1.016/2011,  no  1º  turno,  e  1.323/2011,  em  turno  único

(Deputado  Carlin  Moura).  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

apreciação do Plenário. O relator, Deputado Bosco, retira o parecer em que conclui

pela rejeição do Projeto de Lei nº 257/2011, em 1º turno, e apresenta parecer em que

conclui pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2. Após discussão e

votação, é aprovado o parecer. A seguir, após discussão e votação, é aprovado o

parecer pela rejeição, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 457/2011 (relator: Deputado

Paulo Lamac, 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  923  e  925,  1.038  e  1.052/2011.  É  adiada  a  votação  do

Requerimento nº 948/2011, em atenção a requerimento dos Deputados Paulo Lamac,

Carlin Moura,  João Vítor  Xavier e Bosco, aprovado pela Comissão. Submetidos a

discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 666, 922 e 923/2011. 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 da Deputada Maria Tereza

Lara e do Deputado Bosco em que solicitam seja realizada visita à Creche Cantinho

do Amor, em Belo Horizonte, para conhecer  as atividades de educação infantil  ali



967
____________________________________________________________________________

desenvolvidas.  São  recebidos  pela  Presidência  requerimentos  dos  Deputados

Ulysses Gomes em que solicita seja encaminhado à Secretaria de Educação pedido

de providências para a disponibilização na internet de informação sobre designações

para o Quadro do Magistério; Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Sra. Ana Maria Belo de Abreu por sua eleição para o cargo

de Presidente da Associação dos Diretores das Escolas Oficiais  de Minas Gerais;

Fred  Costa  (2)  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para

discutir  a  educação  infantil  em  Belo  Horizonte,  Betim,  Contagem  e  Ribeirão  das

Neves; e seja realizada reunião de audiência pública conjunta com a Comissão do

Trabalho, da Previdência e da Ação Social para debater a situação das profissões de

técnico e tecnólogo em estética no Estado;  Carlin  Moura (2)  em que solicita  seja

formulado  voto  de  congratulações  com  a  nova  direção  da  União  Estadual  dos

Estudantes; e seja formulada manifestação de aplauso à nova direção da Associação

dos Diretores das Escolas Oficiais de Minas Gerais. Retira-se da reunião o Deputado

Paulo  Lamac.  É  aprovado  relatório  referente  a  visita  ao  Cefet,  realizada  em

13/6/2011, o qual está arquivado. 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 julho de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente – Carlin Moura – Paulo Lamac.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 29/6/2011

Às 14h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Doutor

Viana,  Antônio  Júlio,  João  Vítor  Xavier  e  Romel  Anízio,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo número regimental,  o Presidente,  Deputado Zé Maia,  declara

aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão e comunica que termina no dia 30/6/2011 o prazo para o

recebimento de emendas ao Projeto de Lei  nº  1.697/2011.  O Presidente acusa o
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recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os

Deputados  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  182/2011  (Deputado  João  Vítor

Xavier);  199/2011  (Deputado  Gustavo  Perrella);  353/2011  e  846/2011  (Deputado

Doutor Viana) e 786/2011 (Deputado Romel Anízio), no 1º turno. Passa-se à 1ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres

sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº 199/2011 é

retirado  da  pauta  por  determinação  do  Presidente  por  não  cumprir  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 89/2011 na forma do

Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Antônio Júlio); 90/2011 (relator: Deputado Doutor

Viana,  em  virtude  de  redistribuição);  353/2011  na  forma do  Substitutivo  nº  1,  da

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, com as Emendas nºs 1 e 2;

e 499/2011 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com

as  Emendas  nºs  1  a  3  (relator:  Deputado  Doutor  Viana);  500/2011  na  forma  do

Substitutivo nº 2, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça,  e  da  Emenda  nº  1,  da  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas; e 1.231/2011 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça  (relator:  Deputado Antônio  Júlio);  974/2011 e  997/2001,  este  na  forma do

Substitutivo nº 2, da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e

pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:

Deputado João Vitor Xavier). Registra-se a presença do Deputado Gustavo Perrella.

Na fase de discussão do parecer que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº

5.092/2011 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com

as Emendas nºs 1 a 4, da Comissão de Administração Pública, e com as Emendas

nºs 5 e 6, são apresentadas as Propostas de Emenda nºs 1, do ex-Deputado Romeu

Queiroz, e 2, do Deputado Ivair Nogueira. Após discussão e votação, é aprovado o

parecer,  salvo  as  propostas  de  emenda.  Submetidas  a  votação,  é  rejeitada  a

Proposta de Emenda nº 1 e aprovada a Proposta de Emenda nº 2. É dada nova

redação ao parecer. O Parecer para o 1º Turno do Projeto de Lei nº 182/2011deixa de

ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado

João Vítor Xavier. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
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discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.  Submetido  a  votação,  é

aprovado requerimento  do  Deputado  Carlin  Moura  em  que  solicita  seja  realizada

reunião  conjunta  desta  Comissão  e  da  Comissão  de  Participação  Popular  para

debater  a alíquota  de ICMS sobre os  serviços de energia elétrica no  Estado e o

consequente impacto na cobrança de serviços e mercadorias. 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 julho de 2011.

Zé Maia, Presidente – João Vítor Xavier – Sargento Rodrigues – Ulysses Gomes.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/6/2011

Às  14h40min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Ana  Maria

Resende e os Deputados Duarte Bechir e Bosco, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Duarte Bechir, declara aberta a

reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  da  Deputada  Ana  Maria

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

é subscrita  pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a

reunião se destina a 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  971  e  1.224/2011  (Deputada  Ana  Maria  Resende);

1.332/2011  (Deputado  Bosco).  Passa-se  à  2ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem  do Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os Pareceres de Redação final dos Projetos de Lei nºs 971,

1.224  e  1.332/2011,  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, 6 de julho de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Gilberto Abramo - João Leite.
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ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/6/2011

Às  14h43min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Celinho  do

Sinttrocel,  Anselmo  José  Domingos  e  Vanderlei  Miranda  (substituindo  este  ao

Deputado  Adalclever  Lopes,  por  indicação  da  Liderança  do  Bloco  Minas  Sem

Censura), membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado

Rômulo Veneroso. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Celinho do

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

Deputado Vanderlei Miranda, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a debater o transporte remunerado de

carga (motofrete) no Estado de Minas Gerais, apreciar matéria constante na pauta e a

discutir e votar proposições desta Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir os Srs. Milton Walter Frantz, Coordenador-Geral de

Infraestrutura de Trânsito, representando o Sr. Orlando Moreira da Silva, Diretor-Geral

do  Denatran  e  Presidente  do  Conatran;  Rafaela  Gigliotti,  Coordenadora  de

Administração de Trânsito e Maria Cecilia Lopes Abreu, Coordenadora de Educação

de Trânsito,  representando Oliveira Santiago Maciel,  Chefe do Detran -  Chefia da

Polícia Civil;  Major Alessandro Petronzio, Subcomandante, e Major PM André Luiz

Mendes da Silva, Comandante do Batalhão de Policiamento de Trânsito de Minas

Gerais;  Rogério  dos  Santos  Lara,  Presidente  do  Sindicato  dos  Trabalhadores

Motociclistas  e  Ciclistas  de  Minas  Gerais;  e  José  Carlos  Roberto,  Presidente  da

Associação dos Motociclistas Trabalhadores de Minas Gerais, 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 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 Presidente informa
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que são retirados de pauta os Projetos de Lei nºs 1.309 e 1.069/2011, por terem sido

apreciados  anteriormente.  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 Presidente informa que o Projeto de Lei nº 914/2011 e os

Requerimentos nºs 874, 909, 910, 921, 929, 930, 940, 941, 947, 991 993 e 994/2011

foram apreciados em reunião anterior. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 1.034 e 1.062/2011. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

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

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja encaminhado

ao Ministério dos Transportes pedido de providências para que realize uma visita ao

Município de Congonhal, para averiguar a situação da transferência de domínio dos

imóveis edificados no perímetro urbano, às margens da BR-459, e que seja realizada

visita  dos  membros  da  Comissão  ao  Ministro  dos  Transportes  para  discutir  o

mencionado assunto; Fred Costa em que solicita seja realizada reunião conjunta de

audiência pública desta Comissão com a Comissão de Trabalho, da Previdência e da

Ação  Social  para  debater  a  gratuidade  do  transporte  intermunicipal  para  idosos;

Celinho do Sinttrocel (4) em que solicita seja realizada reunião conjunta de debate

público desta Comissão com as Comissões de Direitos Humanos e do Trabalho, de

Previdência  e  da  Ação  Social  para  debater  o  Projeto  de  Lei  nº  271/2008,  em

tramitação no Congresso, que institui o Estatuto dos Motoristas, e a atual realidade do

transporte  terrestre  nos  âmbitos  federal  e  estadual;  seja  encaminhado  ao

Superintendente do Dnit pedido de informações sobre o cronograma de implantação

das  balanças de  veículos  a  serem instaladas nas cabeceiras  da  ponte  provisória

sobre o Rio das Velhas, na BR-381; seja encaminhado ao Secretário de Transporte e

Obras Públicas pedido de providências para que firme convênio com a Prefeitura de

Betim  para  realizar  obras  na  Creche  Comunitária  Cantinho  da  Vila;  e  seja

encaminhado ao Secretário de Transporte e Obras Públicas pedido de providências

para que firme convênio com a Prefeitura São José do Goiabal para execução de

obras e pavimentação de ruas, reforma da escadaria e do muro do cemitério e obras

de infraestrutura urbana para pavimentação em bloquetes e recapeamento asfáltico.
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Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

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

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Celinho do Sinttrocel, Presidente – Gustavo Valadares – Anselmo José Domingos.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 29/6/2011

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Rosângela Reis

e Luzia Ferreira (substituindo o Deputado Juninho Araújo, por indicação da Liderança

do BTR) e o Deputado Luiz Carlos Miranda, membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Sargento Rodrigues. 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 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, Projetos de Lei nºs 1.181/2011(Tadeu Martins Leite),

1.350/2011(Pompílio  Canavez),  1.099/2011(Juninho Araújo)  e 498/2011 (Rosângela

Reis); em turno único, 1.340, 1.510, 1.517, 1.703 e 1.722/2011 (Tadeu Martins Leite);

708, 1.518, 1.579, 1.611,  1.628 e 1.683/2011 (Luiz Carlos  Miranda);  1.447,  1.507,

1.525,  1.564,  1.567,  1.614,  1.670  e  1.777/2011(Pompílio  Canavez);  1.673,  1.675,

1.676  e  1.756/2011  (Juninho  Araújo);  1.508,  1.531,  1.580,  1.622,  1.627,  1.706  e

1.748/2011  (Rosângela  Reis).  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela

aprovação,  em turno único,  do  Projeto  de  Lei  nº  755/2011(relator:  Deputado  Luiz

Carlos Miranda) na forma do Substitutivo nº 1. O Projeto de Lei nº 532/2011(relatora:

Deputada Rosângela Reis), no 1º turno, foi convertido em diligência às Secretarias de

Estado de Defesa Social e de Cultura. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão e  a  votação  de  proposições  que dispensam  a
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apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 996, 1.033 e 1.049/2011. Submetidos a discussão e votação,

cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de

Lei nºs 605, 875, 905, 952 e 964/2011. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.

Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  dos

Deputados Celinho do Sinttrocel (4), em que solicita seja encaminhado ofício ao Sr.

Fernando Viana Cabral,  Presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e

Artístico  de  Minas  Gerais  -  Iepha,  pedido  de  providências  para  realizar  estudos

minuciosos para minimizar possíveis impactos da Empresa Novelis, no Município de

Ouro  Preto;  sejam  encaminhadas  notas  taquigráficas  da  reunião  conjunta  das

Comissões do Trabalho, da Previdência e da Ação Social e  de Direitos Humanos

realizada no dia  23/5/2011  ao  Sindicato  dos  Trabalhadores Metalúrgicos de  Ouro

Preto, à Empresa Novelis Brasil Ltda., ao Iepha, à Secretaria de Estado de Trabalho e

Emprego e à Prefeitura Municipal de Ouro Preto, que debateu as consequências para

Ouro Preto,  em especial  para seus trabalhadores,  em decorrência  das mudanças

ocorridas da unidade da fábrica Novélis, nesse Município; seja realizada reunião de

audiência pública para discutir a situação dos trabalhadores no comércio de minérios

e derivados de petróleo em Minas e prestar homenagens aos 64 anos de história do

Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de  Minério e Derivados de Petróleo  do

Estado de Minas Gerais - Sitramico; seja realizada reunião de audiência pública para

discutir a greve dos trabalhadores da educação, saúde e policiais civis do Estado;

Juninho  Araújo  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para

discutir as regras de transição da gestão de funcionários do Parque das Mangabeiras

para a empresa Minas Gerais Administração e Serviços - MGS - e informações sobre

possíveis demissões de funcionários do referido parque; João Leite em que solicita

seja realizada reunião conjunta com a de Direitos Humanos e Segurança Pública para

discutir  possíveis  irregularidades  no  processo  eleitoral  do  Sindicato  dos

Trabalhadores  Rodoviários.  São  recebidos  pela  Presidência  requerimentos  dos

Deputados Rogério Correia solicitando seja realizada reunião de audiência pública

para discutir a atuação da Empresa Vale S.A., no que se refere a possíveis crimes
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contra a livre organização sindical, problemas com relação a programas de saúde e

segurança do trabalho, intimações e demissões de empregados que se manifestam

contrariamente as políticas da empresa, conforme informação do Sindicato Metabase

Inconfidentes e, ainda, seja convidada a Comissão de Direitos Humanos a participar

da referida reunião; Fred Costa (2) solicitando seja realizada reunião de audiência

pública conjunta com a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas para

discutir a gratuidade do transporte intermunicipal para idosos; seja realizada reunião

de audiência pública conjunta com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

para discutir a situação do curso técnico de estética e do curso tecnólogo de estética

em  Minas  Gerais  e  da  respectiva  profissionalização.  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 julho de 2011.

Rosângela Reis, Presidente – Luiz Carlos Miranda - Celinho do Sinttrocel.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 29/6/2011

Às 15h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes,  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 Doutor Viana, 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  as  matérias  constantes  na  pauta  e

discutir e votar pareceres de redação final e proposições da Comissão. O Presidente

acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores

citados a seguir: Projetos de Lei nºs 126 e 1.372/2011, no 1º turno (relator: Deputado

Doutor  Viana);  1.512/2011,  em  turno  único  (relator:  Deputado  Rômulo  Viegas);

1.571/2011,  em turno único  (relator:  Deputado Fabiano Tolentino);  1.581/2011,  em

turno único (relator:  Deputado Romel Anízio);  1.682/2011,  em turno único  (relator:
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Deputado Doutor Viana); e 1.708/2011, em turno único (Deputado Fabiano Tolentino).

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  636/2011  na  forma do  Substitutivo  nº  2,  que  apresenta  (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. Após

discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 1.442/2011, que

recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a discussão e votação, cada um por

sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 938 e

969/2011.  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,

Doutor Viana e Rômulo Viegas em que solicitam seja realizado debate público em

conjunto com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para

discutir o Projeto de Lei nº 30/2011, da Câmara Federal, em tramitação no Senado,

que dispõe sobre o novo Código Florestal Brasileiro;  Doutor Viana em que requer

sejam encaminhados ofícios ao Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e

ao  Presidente  da  Emater  solicitando  a  elevação  da dotação orçamentária  para  a

distribuição de sementes agrícolas aos agricultores familiares do Estado; e em que

solicita  seja encaminhada ao  Sr.  Arlélio  de  Carvalho  Lages,  Procurador-Chefe  do

Trabalho  em  Minas  Gerais,  cópia  do  relatório  da  visita  desta  Comissão  àquela

Procuradoria;  Almir  Paraca  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência

pública para debater as políticas públicas para a agricultura familiar, em processo de

implementação pela Subsecretaria de Agricultura Familiar da Seapa. A Presidência

recebe requerimentos dos Deputados Rogério Correia em que solicita seja realizada

reunião  de  audiência  pública  para  o  lançamento  do  Plano  Safra  2011/2012,  do

Governo Federal; Dalmo Ribeiro Silva em que solicita sejam encaminhados ofícios ao

Ministro  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  e  ao  Secretário  de  Estado  de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento no sentido de criar um programa de governo

direcionado à agricultura familiar,  incentivando a adoção de cultivares de café que
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dispensem a utilização de agrotóxicos, a exemplo do cultivar "Paraíso" da Fazenda

Experimental da Epamig; em que requer sejam encaminhados ofícios ao Ministro dos

Transportes e ao Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas solicitando

regulamentação  de  uma  modalidade  de  transporte  coletivo  rural,  com  ônibus  de

tração reforçada e bagageiro para ferramentas rurais, a ser utilizado em regiões com

intensa mão de obra rural, em especial nas regiões de cafeicultura; em que requer

seja encaminhado ofício ao  Presidente da  Ruralminas solicitando a  realização de

convênio com a Prefeitura Municipal de Três Pontas, com vistas à revitalização de

estradas vicinais desse Município;  em que requer  sejam encaminhados ofícios ao

Governador  do  Estado  e  ao  Secretário  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento solicitando designação de recursos financeiros anuais para apoiar a

realização  da  Expocafé  no  Município  de  Três  Pontas;  em  que  requer  sejam

encaminhados ofícios ao Governador do Estado, ao Secretário de Estado de Fazenda

e ao Secretário  de Estado de Agricultura,  Pecuária e  Abastecimento  solicitando o

desenvolvimento de uma política tributária que vise a atrair as indústrias da cadeia

produtiva  do  café,  voltadas  para  o  beneficiamento  do  produto  e  a  produção  de

máquinas e implementos agrícolas; em que requer sejam encaminhados ofícios ao

Ministro  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  e  ao  Ministro  da  Fazenda

solicitando a revisão do preço mínimo do café para 80% do preço do café Esalq;

Rosângela Reis e Antônio Carlos Arantes em que requerem sejam encaminhadas à

Promotoria do Ministério Público em Ipatinga, à Superintendente Regional de Saúde

de Coronel Fabriciano e ao Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária - Ima -

as notas taquigráficas de audiência pública realizada pelas  Comissões de Política

Agropecuária  e  Agroindustrial,  de  Assuntos  Municipais  e  Regionalização  e  do

Trabalho,  da  Previdência  e  da  Ação  Social,  em  Ipatinga,  no  dia  28/6/2011,  às

9h30min;  em que requerem sejam encaminhados ofícios  ao Serviço de  Vigilância

Sanitária do Município de Ipatinga e à Promotoria do Ministério Público em Ipatinga

solicitando adequação sanitária  no trato da produção e comercialização do queijo

minas artesanal e de outros produtos artesanais, com ações pautadas no diálogo, no

bom senso, na valorização dos produtos tradicionais, da capacidade econômica e da

técnica dos pequenos produtores. Procedida a leitura pelo Deputado Rômulo Viegas,
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é aprovado o Relatório de Visita da Comissão à Procuradoria Regional do Trabalho -

3ª  Região  -  do Ministério  Público  do Trabalho em Minas Gerais,  realizada no dia

24/5/2011. 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, 6 de julho de 2011.

Antônio Carlos Arantes, Presidente -  Fabiano Tolentino - Doutor Viana - Rômulo

Viegas.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/6/2011

Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados Elismar Prado e Doutor Viana (substituindo o Deputado Carlos Mosconi,

por indicação da Liderança do Bloco Transparência e Resultado - BTR), 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  e  comunica  o  recebimento  de  ofícios  dos  Srs.

Sebastião  Domingos  de  Oliveira,  Prefeito  Municipal  de  Cuparaque,  e  Denilson

Andrade  de  Assis,  Prefeito  Municipal  de  Joanésia,  publicadas  no  “Diário  do

Legislativo”,  respectivamente,  de  16  e  de  17/6/2011.  O  Presidente  acusa  o

recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os

Deputados  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  1.548  e  1.679/2011  (Deputado

Elismar  Prado);  1.549/2011  (Deputado  Carlos  Mosconi);  1.555  e  1.566/2011

(Deputada Luzia Ferreira); 1.578/2011 (Deputado Tenente Lúcio); 1.623 e 1.709/2011

(Deputado Rômulo Veneroso), todos em turno único. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

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

dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 952 a 990/2011; 1.031, 1.032 e 1.053/2011.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
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votação de proposições da Comissão. São recebidos pela Presidência os seguintes

requerimentos dos Deputados Elismar Prado, Dalmo Ribeiro Silva e Fabiano Tolentino

(2) em que solicitam seja encaminhado à Ministra de Estado da Cultura pedido de

providências para que, no processo de institucionalização do Sistema Nacional de

Cultura, sejam realizados esforços para a adoção de formulários padronizados nos

diversos mecanismos de fomento e incentivo à cultura existentes no País, de modo a

desburocratizar o acesso a esses mecanismos pelos empreendedores culturais, e ao

Governador do Estado e ao Secretário de Estado de Fazenda pedido de providências

para  que  sejam  viabilizados  mecanismos  para  que as empresas abrangidas  pelo

regime de substituição tributária possam patrocinar projetos culturais, nos termos da

Lei nº 17.615, de 2008, em seu art. 3º, e do Decreto nº 44.866, de 2008; Paulo Lamac

em  que  solicita  seja  realizada  visita  à  Secretária  de  Estado  de  Cultura  com  a

participação  de  representantes  dos  grupos  de quadrilha  de  Minas  Gerais,  com  a

finalidade de tratar sobre a valorização da cultura junina no Estado; Almir Paraca em

que solicita seja realizada reunião de audiência pública com a finalidade de debater,

com a presença da Ministra de Estado da Cultura, as políticas públicas para a cultura

desse  Ministério.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos dos Deputados Elismar Prado, Luzia Ferreira, Carlos Mosconi, Tenente

Lúcio  e  Rômulo  Veneroso em que solicitam seja elaborada agenda de atividades

desta Comissão para dar prosseguimento às sugestões colhidas durante a realização

do  Fórum  Democrático  para  o  Desenvolvimento  de  Minas  Gerais  com  vistas  ao

aperfeiçoamento das políticas públicas de cultura do Estado; Carlin Moura em que

solicita seja realizada audiência pública em homenagem aos 30 anos do lançamento

do disco "Os Borges", grande marco para a música mineira e para a música popular

brasileira; Carlos Mosconi em que solicita seja realizada visita ao Teatro da Cidade,

em Belo Horizonte, para que os membros desta Comissão participem de encontro

com  artistas  e  produtores  culturais  de  Minas  Gerais  e  conheçam  os  principais

desafios enfrentados pelo setor artístico-cultural do Estado; Luzia Ferreira em que

solicita seja realizada audiência pública com a finalidade de discutir a implementação

do Conselho Estadual de Política Cultural de Minas Gerais, criado pela Lei Delegada

nº 180, de 20/1/2011. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
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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 julho de 2011.

Elismar Prado, Presidente - Luzia Ferreira - Luiz Carlos Miranda.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE CÉLIA PIMENTA BARROSO PITCHON PARA

OUVIDORA-GERAL DO ESTADO, EM 30/6/2011

Às 14h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

Durval  Ângelo,  Gustavo  Valadares,  Tiago  Ulisses  e  Rômulo  Viegas,  membros  da

supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado

Sebastião Costa, declara aberta a reunião e esclarece 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.  O  Presidente  determina  a

distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado

Rômulo Viegas para atuar como escrutinador. Realizada a apuração dos votos, são

eleitos para Presidente o Deputado Tiago Ulisses e para Vice-Presidente o Deputado

Gustavo Valadares, ambos com cinco votos. O Deputado Sebastião Costa declara

empossado  o  Presidente,  Deputado  Tiago  Ulisses,  a  quem  passa  a  direção  dos

trabalhos.  Este,  por  sua vez,  declara  empossado  o  Deputado Gustavo  Valadares

como Vice-Presidente, agradece a confiança nele depositada e designa o Deputado

Sebastião  Costa  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, 6 de julho de 2011.

Tiago Ulisses, Presidente – Durval Ângelo – Sebastião Costa.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

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

30/6/2011

Às 14h20min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

André Quintão, Delvito Alves e Rômulo Viegas, membros da supracitada Comissão.

Estão presentes, também, os Deputados Sargento Rodrigues e Gustavo Valadares.
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Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Costa, 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. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais

designou como relatores os Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.095,

2.096  e  2.099/2011  (Deputado  André  Quintão);  2.094,  2.106,  2.107  e  2.108/2011

(Deputado Bruno Siqueira);  2.088,  2.089 e  2.098/2011 (Deputado Cássio  Soares);

2.093,  2.097  e  2.100/2011  (Deputado  Delvito  Alves);  2.092,  2.102  e

2.103/2011(Deputado  Luiz  Henrique);  2.091,  2.104  e  2.105/2011  (Deputada

Rosângela Reis); 2.101, 2.109 e Projeto de Lei Complementar nº 15/2011 (Deputado

Sebastião Costa). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário. É Aprovado requerimento do Deputado André Quintão em que solicita seja

alterada a ordem do dia para que os Projetos de Lei nºs 323, 1.700 e 2.109/2011

sejam  apreciados  em  primeiro  lugar,  nessa  fase.  Após  discussão  e  votação,  é

aprovado o parecer pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade, no 1º turno, do

Projeto  de  Lei  nº  323/2011  (relator:  Deputado  André  Quintão).  É  convertido  em

diligência à Secretaria de Estado de Turismo e à Secretaria de Estado de Defesa

Social o Projeto de Lei nº 1.700/2011 (relator: Deputado André Quintão). Na fase de

discussão do parecer do relator,  Deputado Sebastião Costa, em 1º turno, sobre o

Projeto de Lei nº 2.109/2011, que conclui por sua juridicidade, constitucionalidade e

legalidade com as Emendas nºs 1 a 3, são apresentadas as Propostas de Emenda

nºs 1 e 2, do Deputado Sargento Rodrigues. A Proposta de Emenda nº 2 é acatada

pelo relator. Encerrada a discussão, o presidente submete a votação o parecer, salvo

a Proposta de Emenda nº 1,  que é aprovado.  Em seguida, submete a votação a

Proposta de Emenda nº 1, que é rejeitada. Retira-se da reunião o Deputado André

Quintão,  e  a  Presidência  registra  a  presença  do  Deputado  Gustavo  Corrêa

(substituindo o Deputado Cássio Soares, por indicação da Liderança do BTR). Após

discussão e votação, é aprovado o parecer que conclui pela inconstitucionalidade,
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ilegalidade  e  antijuridicidade,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  106/2011 (relator:

Deputado  Sebastião  Costa).  O  Projeto  de  Lei  nº  916/2011  é  retirado  da  pauta,

atendendo-se a requerimento do Deputado André Quintão aprovado pela Comissão.

Registra-se a presença do Deputado Luiz Henrique. Após discussão e votação, são

aprovados  os  pareceres  que  concluem  pela  constitucionalidade,  legalidade  e

juridicidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 329/2011 na forma do Substituvivo nº

1, 785 e 1.270/2011 (relator: Deputado Delvito Alves). São convertidos em diligência à

Secretaria de Estado de Fazenda e à Seplag o Projeto de Lei nº 749/2011 (Deputado

Delvito Alves); à Seplag o Projeto de Lei nº 1.895/2011 (Deputado Bruno Siqueira). Os

pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 886, 903 e 1.971/2011, no 1º turno, deixam de

ser apreciados em virtude de solicitação de prorrogação de prazo regimental  pelo

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. Submetido a

votação, é aprovado requerimento do Deputado Rômulo Viegas em que solicita seja

encaminhado  ofício  ao  Governador  do  Estado  dando  ciência  de  sugestão

apresentada pelo Deputado Sargento Rodrigues, na discussão do Projeto de Lei nº

2.109/2011,  de  concessão  de  reajuste  remuneratório  às  Carreiras  de  Auxiliar

Executivo  da  Defesa  Social,  Assistente  Executivo  da  Defesa  Social  e  Analista

Executivo  da  Defesa  Social.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

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

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

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira – Delvito Alves – Rosângela Reis –

André Quintão – Cássio Soares – Luiz Henrique.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 30/6/2011

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Bosco e Antônio Carlos Arantes (substituindo o Deputado Antonio 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 Bosco, dispensa a
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leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

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

debater  a  situação  dos  moradores  do  Bairro  Santa  Mônica  que convivem com o

esgoto  a  céu  aberto  do  Córrego  Marimbondo,  bem  como  a  discutir  e  votar

proposições  da  Comissão.  A seguir,  comunica  o  recebimento  de  correspondência

publicada no “Diário do Legislativo”, no dia 16/6/2011: ofícios dos Srs. Antônio Carlos

de Barros Martins, Presidente da Fhemig, e Francisco José Nascimento, Chefe de

Gabinete do Incra. 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  encaminhada  ao Exmo.  Sr.  José  Graziano  da Silva  manifestação  de

aplauso  pela  eleição  para  o  cargo  de  Diretor-Geral  da  Organização  das  Nações

Unidas para Agricultura e Alimentação – FAO -;  Carlin  Moura (11) em que solicita

sejam encaminhadas à Prefeitura Municipal de Contagem, à Copasa, à Cemig e ao

Ministério  Público  do  Estado  as  notas  taquigráficas  da  3ª  Reunião  Extraordinária

desta  Comissão,  realizada  no  dia  15/6/2011,  no  Bairro  Nascente  Imperial,  no

Município de Contagem, na qual se discutiu a implantação de rede de energia elétrica

e de sistemas públicos de água e esgoto; seja encaminhado à Secretaria de Estado

de Transportes  e  Obras  Públicas  -  Setop -  pedido  de providências  para  oferecer

orientação técnica à Associação dos Moradores do Bairro Nascente Imperial e doar

materiais  para  a  construção de  uma ponte  na  localidade;  seja  encaminhado aos

Cartórios de Registro de Imóveis de Contagem e de Betim pedido de providências

para que forneçam cópia das Certidões de Registro de Imóveis dos lotes situados no

Bairro  Nascente  Imperial;  seja  encaminhado  à  Procuradoria  do  Município  de

Contagem pedido de providências para que encaminhe a esta Comissão cópia das

Certidões de Registro de Imóveis dos lotes situados no Bairro Nascente Imperial; seja

encaminhado  à  Empresa  Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos  -  ECT  -  pedido  de

providências  para  a  criação  de  um  serviço  de  caixa  postal  no  Bairro  Nascente

Imperial,  para que a população local  tenha acesso aos serviços de correios;  seja

encaminhado à Cemig pedido de providências para fornecimento de energia elétrica à

comunidade de ciganos Guiemos Kalóns, instalada na Rua Mãe d'Água, nº 17, no
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Bairro São Gabriel,  no Município de Belo Horizonte;  seja encaminhado à Copasa

pedido de providências para fornecimento de água potável à comunidade de ciganos

Guiemos  Kalóns;  seja  encaminhada  à  Prefeitura  de  Belo  Horizonte,  ao  DNIT,  à

Secretaria  de  Patrimônio  da  União  no  Estado  de  Minas  Gerais,  à  Secretaria  de

Políticas de Promoção da Igualdade Racial - Seppir - cópia do ofício elaborado pela

Defensoria  Pública  da  União  em  Minas  Gerais,  com  a  finalidade  de  reiterar  a

recomendação de abstenção da adoção de medidas que incidam sobre o território em

que  está  instalada  a  comunidade  cigana  Guiemos  Kalóns;  seja  encaminhado  à

Prefeitura de Belo Horizonte pedido de providências para atendimento da população

pertencente à comunidade de ciganos Guiemos Kalóns nos serviços de educação e

saúde ; seja encaminhado à Superintendência de Limpeza Urbana e à Secretaria de

Administração Regional Municipal Nordeste da Prefeitura de Belo Horizonte pedido

de providências para impedir que a população jogue entulho no terreno situado nas

Ruas Plínio Teixeira e Mãe d'Água, no Bairro São Gabriel, em que está instalada a

comunidade  de  ciganos  Guiemos  Kalóns;  seja  encaminhado  à  Companhia

Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte - Urbel - e à Secretaria Municipal de

Obras e Infraestrutura de Belo Horizonte pedido de providências para promoção de

regularização fundiária e melhores condições de moradia da comunidade de ciganos

Guiemos Kalóns. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para

ouvir a Sra. Ana Paula Fernandes e o Sr. Marcos Ferreira de Souza, Supervisores de

Projetos, representando o Sr. Fernando Antônio Costa Jannotti, Superintendente da

Sudecap; os Srs. Flávio de Paula, Chefe do Setor Operacional do Distrito Noroeste da

Copasa-MG,  representando  o  Sr.  Ricardo  Augusto  Simões  Campos,  Diretor-

Presidente  dessa companhia;  Luiz  Otávio  Alves de  Carvalho,  Gerente  Distrital  de

Controle de Zoonoses - Venda Nova, representando a Sra. Flávia Mourão Parreira do

Amaral,  Secretária  Municipal  de  Administração  Regional  -Venda  Nova;  e  Luiz

Domingues Barroso, Líder Comunitário do Bairro Santa Mônica, que são convidados

a tomar assento à mesa. Os Deputados Antônio Carlos Arantes e Bosco retiram-se da

reunião;  registra-se  a  presença  dos  Deputados  Carlin  Moura  e  Fred  Costa.  A

Presidência concede a palavra ao Deputado Fred Costa, autor do requerimento que

deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
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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. Submetido a votação, é aprovado requerimento dos

Deputados  André  Quintão,  Carlin  Moura  e  Fred  Costa  em  que  solicitam  seja

encaminhado à Copasa e à Sudecap pedido de providências para que enviem a esta

Comissão  o  cronograma  das  obras  de  saneamento  e  drenagem  do  Córrego

Marimbondo, no Bairro Santa Mônica, em Belo Horizonte. Cumprida a finalidade da

reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2011.

André Quintão, Presidente – Carlin Moura – Gustavo Valadares.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 1º/7/2011

Às  10  horas,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado  Paulo  Lamac,

membro  da  supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Rogério

Correia. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Lamac, 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  municipalização de trecho de dois

quilômetros da Rodovia MGC-356. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários

da reunião para ouvir os Srs. Antônio José Cunha, Prefeito Municipal de Coimbra;

Vereador João Bosco Pereira da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Coimbra;

Padre João, Deputado Federal; Paulo Sérgio Resende do Carmo, Coordenador da 5ª

Regional  do  DER-MG,  de  Ubá;  Rosalvo  Miranda  Moreno  Júnior,  Procurador  do

Estado  do  DER-MG;  Vereador  Marcos  Nunes  Coelho,  da  Câmara  Municipal  de

Viçosa; Reinaldo Marcos Scaramelo, Secretário da Associação Comunitária do Bairro

Vila  da  Reta;  Marcelo  Rodrigues  Marota,  Assessor  Jurídico  de  Coimbra;  Ibrahim

Sebastião Coutinho, Presidente da Associação Comunitária do Bairro Vila da Reta,

que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência, na condição de autora

do requerimento, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
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convidados, para que façam suas exposições. A Presidência recebe os documentos

compilados  pelo  Sr.  Reinaldo  Marcos  Scaramelo,  Secretário  da  Associação

Comunitária  do  Bairro  Vila  da  Reta,  referentes  à  história  da  cidade,  cópias  dos

documentos dos moradores, incluindo escrituras, CPF e identidade, contas de luz e

IPTU. 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, 6 de julho de 2011.

Almir Paraca, Presidente – Dalmo Ribeiro Silva – Paulo Lamac.

ATA DA 37ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

1/7/2011

Às 13h15min, comparecem na Câmara Municipal de Viçosa os Deputados Paulo

Lamac e Rogério Correia (substituindo o Deputado Durval Ângelo, por indicação da

Liderança  do  Bloco  sem  Censura),  membros  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  debater  a  violação  dos  direitos

humanos  causada  à  população  do  Município  de  Viçosa  em  razão  do  não

funcionamento dos postos de policiamento durante os finais de semana e feriados. A

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

Santana, Secretário Municipal de Administração de Viçosa, representando o Sr. Celito

Francisco  Sari,  Prefeito  Municipal  de Viçosa;  João Batista  Teixeira,  Presidente  da

Câmara Municipal de Viçosa; Padre João, Deputado Federal; Maj. PM Almir Cassiano

de Almeida, Comandante da 97ª Cia. PM Especial de Viçosa; Carlos Alberto Bastos,

Delegado Titular de Polícia Civil de Viçosa, representando o Sr. Edson José Pereira,

Presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia de Minas Gerais;  Luiz Eduardo

Figueiredo Salgado, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Viçosa; Eduardo Silva,

Chefe do 444º Departamento de Polícia Civil, representando o Sr. Jairo Lelis, Chefe

de  Polícia  Civil;  Denilson  Martins,  Presidente  do  Sindicato  dos  Policiais  Civis  de

Minas Gerais; José Eugênio Paceli Lopes, Prefeito de São Miguel do Anta, que são
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convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Paulo Lamac, na condição de autor

do requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo

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

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

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

Sala das Comissões, 6 de julho de 2011.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

5/7/2011

Às 9h41min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

(substituindo o Deputado Rogério Correia, por indicação da Liderança do Bloco MSC)

e os Deputados Gustavo Corrêa, Délio Malheiros, Bonifácio Mourão e Ivair Nogueira,

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

Deputado Gustavo Corrêa, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento  do  Deputado  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.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  do  Projeto  de  Lei  nº

2.109/2011,  e avoca a si  a  relatoria  do  projeto.  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 Presidente determina a distribuição

de avulsos de seu parecer sobre o Projeto de Lei nº 2.109/2011, no 1º turno, que

conclui  pela aprovação da matéria com as Emendas nºs  1 a  3,  da  Comissão de

Constituição e Justiça. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

reunião  extraordinária,  em  5/7/2011,  às  16  horas,  com a  finalidade de apreciar  o

parecer sobre o Projeto de Lei nº 2.109/2011, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de julho de 2011.
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Gustavo Corrêa, Presidente - Délio Malheiros - Ivair Nogueira - Neider Moreira.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/7/2011

Às 10h10min, 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  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 2.113, 2.115, 2.120, 2.131

e 2.136/2011(Deputado André Quintão); 2.110, 2.112, 2.137 e 2.141/2011 (Deputado

Bruno Siqueira); 2.111, 2.118, 2.121, 2.126 e 2.140/2011 (Deputado Cássio Soares);

2.114,  2.129  e  2.139/2011(Deputado  Delvito  Alves);  2.117,  2.119  e  2.128/2011

(Deputado  Luiz  Henrique);  2.116,  2.127  e  2.134/2011(Deputada  Rosângela  Reis);

2.122, 2.125, 2.130, 2.133 e 2.138/2011 (Deputado Sebastião Costa). Passa-se à 1ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. São convertidos em

diligência  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação  -  SEE  -  o  Projeto  de  Lei

Complementar nº 9/2011 (relator: Deputado Delvito Alves); à Secretaria de Estado de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad - e à Secretaria de Estado de

Saúde - SES - o Projeto de Lei nº 212/2011 (relatora: Deputada Rosângela Reis); e

ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - Ipsemg - o

Projeto  de  Lei  nº  252/2011  (relator:  Deputado  Cássio  Soares).  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 58/2011 na forma do Substitutivo nº 1, ficando prejudicado o Substitutivo nº 2,

do Deputado Célio Moreira, e 119/2011 com as Emendas nºs 1 a 6 (relator: André

Quintão).  Os pareceres sobre os Projetos de Lei  nºs  67 e 170/2011,  no 1º turno,
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deixam  de  ser  apreciados  em  virtude  de  solicitação  de  prorrogação  de  prazo

regimental pelos respectivos relatores, Deputados Sebastião Costa e Delvito Alves.

Na  fase  de  discussão  dos  pareceres  dos  relatores,  Deputados  Cássio  Soares  e

Delvito  Alves,  que  concluem,  o  primeiro,  pela  antijuridicidade,  pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 120/2011, e

o segundo, pela juridicidade pela constitucionalidade e pela legalidade, no 1º turno,

do Projeto de Lei nº 253/2011, na forma do Substitutivo nº 1, são deferidos os pedidos

de vista, respectivamente, dos Deputados Bruno Siqueira e Sebastião Costa. Após

discussão e votação,  é aprovado o parecer  que conclui  pela antijuridicidade,  pela

inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 200/2011 (relator:

Deputado Sebastião Costa). Retira-se da reunião a Deputada Rosângela Reis. São

convertidos  em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  da  Fazenda  -  SEF  -  e  ao

Departamento  de  Trânsito  de  Minas  Gerais  -  Detran-MG  -  o  Projeto  de  Lei  nº

295/2011  (relator:  Deputado  Delvito  Alves,  em  virtude  de  redistribuição);  e  à

Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  -  Seplag  -  o  Projeto  de  Lei  nº

333/2011 (relator:  Deputado Cássio Soares).  O parecer sobre o Projeto de Lei  nº

320/2011,  no  1º  turno,  deixa  de  ser  apreciado  em  virtude  de  solicitação  de

prorrogação de prazo regimental  pelo relator,  Deputado Cássio Soares. Retorna à

reunião a Deputada Rosângela Reis. 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  349/2011  na  forma  do

Substitutivo  nº  1,  479,  780/2011 na forma do Substitutivo  nº  1,  828/2011 com as

Emendas nºs 1 e 2 (relator: Deputado André Quintão); 577, 689/2011 na forma do

Substitutivo  nº  1  (relator:  Deputado  Cássio  Soares);  578/2011  na  forma  do

Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Luiz Henrique); 682e 698/2011, ambos na forma

do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Delvito Alves); 752/2011 com a Emenda nº 1,

791/2011  com  as  Emendas  nºs  1  a  3  (relatora:  Deputada  Rosângela  Reis);  e

824/2011 (relator: Deputado Bruno Siqueira). São convertidos em diligência à Seplag

o Projeto de Lei nº 358/2011 (relator: Deputado Bruno Siqueira); à Advocacia Geral do

Estado - AGE - o Projeto de Lei nº 433/2011, à SES os Projetos de Lei nºs 697 e

787/2011 (relator: Luiz Henrique); à Secretaria de Estado de Defesa Social - Seds - o
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Projeto  de  Lei  nº  680/2011  (relator:  Deputado  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 423/2011 (relator:  Sebastião Costa);  495/2011 (relator:  Deputado André

Quintão);  602/2011 (relator:  Deputado Luiz Henrique);  684/2011 (relator:  Deputado

Bruno Siqueira); 775 e 834/2011 (relator: Deputado Cássio Soares). O parecer sobre

o Projeto de Lei  nº  429/2011,  no 1º  turno,  deixa de ser  apreciado em virtude de

solicitação de prorrogação do prazo regimental pelo relator, Deputado Cássio Soares.

Na fase de discussão do parecer da relatora, Deputada Rosângela Reis, que conclui

pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade, no 1º turno, do Projeto de

Lei  nº805/2011,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  é  deferido  o  pedido  de  vista  do

Deputado  Delvito  Alves.  Neste  momento,  passa a  presidir  a  reunião  o  Deputado

Bruno Siqueira. O parecer sobre o Projeto de Lei nº 855/2011, no 1º turno, deixa de

ser  apreciado  em virtude de solicitação de prorrogação do prazo  regimental  pelo

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,  no 1º  turno,  dos Projetos  de Lei  nºs  866/2011 (relator:  Deputado

Cássio Soares); 962/2011 (relatora: Deputada Rosângela Reis); 1.072 e 1.108/2011

(relator:  Deputado  André  Quintão)  todos  na  forma  do  Substitutivo  nº  1.  São

convertidos em diligência ao Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MG - o

Projeto de Lei nº 890/2011 (relator: Deputado Bruno Siqueira); e à SES o Projeto de

Lei nº 1.073/2011 (relator: Deputado Luiz Henrique). Na fase de discussão do parecer

do  relator,  Deputado  Delvito  Alves,  que  conclui  pela  juridicidade,  pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.074/2011, na forma do

Substitutivo nº 1 no 1º turno, é deferido o pedido de vista do Deputado Sebastião

Costa.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  concluindo  pela

antijuridicidade,  pela  inconstitucionalidade  e  pela  ilegalidade  do  Projeto  de  Lei  nº

1.086/2011  (relator:  Deputado  Bruno  Siqueira).  Retira-se  da  reunião  o  Deputado

Sebastião Costa. 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 1.110/2011 (relator:  Deputado Bruno Siqueira);  e



990
____________________________________________________________________________

1.124/2011 (relator: Deputado Cássio Soares) ambos na forma do Substitutivo nº 1.

São convertidos  em diligência à  Semad o Projeto  de  Lei  nº  1.115/2011 (relatora:

Deputada Rosângela Reis); e ao Detran/MG o Projeto de Lei n° 1.129/2011 (relator:

Deputado Luiz Henrique). Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 1.117, 1.127 e

1.131/2011,  no  1º  turno,  deixam  de  ser  apreciados  em  virtude  de  solicitação  de

prorrogação de prazo regimental  pelos respectivos relatores, dos dois primeiros, o

Deputado Delvito Alves, e do último, o Deputado Bruno Siqueira. Retira-se da reunião

o  Deputado  Cássio  Soares.  Os  pareceres  sobre  os  Projetos  de  Lei  nºs  1.134  e

1.169/2011,  no  1º  turno,  deixam  de  ser  apreciados,  o  primeiro,  em  virtude  de

solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado Delvito Alves, em virtude de

redistribuição,  e  o  segundo,  em  virtude  de  solicitação  de  prorrogação  do  prazo

regimental  pelo  relator,  Deputado  André  Quintão.  Retorna  à  reunião  o  Deputado

Cássio Soares. 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 1.197 e 1.207/2011, ambos na forma do Substitutivo

nº 1 (relator: Deputado Delvito Alves); 1.234/2011 (relator: Deputado Bruno Siqueira);

1.326/2011 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Cássio Soares); e 1.368 e

1.378/2011  (relator:  Deputado  André  Quintão).  São  convertidos  em  diligência  ao

Tribunal de Justiça de Minas Gerais o Projeto de Lei nº 1.198/2011, à SES os Projetos

de Lei  nºs 1.204,  1.363 e 1.436/2011 (relator:  Deputado Luiz Henrique);  à SEE o

Projeto  de  Lei  nº  1.286/2011  (relatora:  Deputada  Rosângela  Reis);  ao  Instituto

Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - Iepha/MG - o Projeto

de Lei nº 1.382/2011 (relator: Deputado Cássio Soares); e à SEF o Projeto de Lei nº

1.476/2011  (relator:  Deputado  Bruno  Siqueira).  Após  discussão  e  votação,  são

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

inconstitucionalidade e pela ilegalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.223,

1.285, 1.348/2011 com voto contrário do Deputado André Quintão, (relator: Deputado

Cássio  Soares);  1.303,  1.383/2011  (relator:  Deputado  Bruno  Siqueira);  1.304  e

1.359/2011 (relator: Deputado André Quintão). Os pareceres sobre os Projetos de Lei

nºs  1.277  e  1.280/2011,  no  1º  turno,  deixam  de  ser  apreciados  em  virtude  de

solicitação  de  prorrogação  do  prazo  regimental  pelos  respectivos  relatores,
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Deputados  Bruno  Siqueira  e  Delvito  Alves.  Retira-se  da  reunião  a  Deputada

Rosângela Reis. Após discussão e votação, é aprovado o parecer concluindo pela

antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade, no 1º turno, do Projeto

de Lei nº 1.563/2011 (relator: Deputado Luiz Henrique). É convertido em diligência à

SEF o Projeto de Lei nº 1.639/2011 (relator: Deputado 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  1.687/2011  (relator:  Deputado  Luiz  Henrique);  e  1.971/2011  na  forma  do

Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Delvito Alves). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

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

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os pareceres concluindo pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela  legalidade ,  em turno único,  dos  Projetos  de Lei  nºs  517,  630/2011 (relator:

Deputado Cássio Soares, em virtude de redistribuição) e 1.149/2011 com a Emenda

nº 1 (relator: Deputado Delvito Alves). Retira-se da reunião o Deputado Delvito Alves.

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 634 e 1.185/2011, ambos com a Emenda nº 1, 1.809,

1.827/2011 (relator: Deputado André Quintão); 677/2011 com a Emenda nº 1, 678,

970 com a Emenda nº 1, 1.884/2011 com a Emenda nº 1 (relator:  Deputado Luiz

Henrique); 972, 1.342, 1.894, 1.842/2011 (relator: Deputado Cássio Soares, o último

em virtude de redistribuição); 1.851 e 1.853/2011 (relator: 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  731 e  1.502/2011 (relator:  Deputado Cássio

Soares, em virtude de redistribuição). O Projeto de Lei nº 1.335/2011 é retirado de

pauta,  atendendo-se  a  requerimento  do  Deputado  Luiz  Henrique,  aprovado  pela

Comissão.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos em que se solicita sejam baixados em

diligência  ao  autor  os  Projetos  de  Lei  nºs  1.813,  1.826,  1.830,  1.838,  1.888  e
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1.897/2011; à Secretaria da Casa Civil e Relações Institucionais o Projeto de Lei nº

1.857/2011; à Secretaria da Casa Civil e Relações Institucionais e ao autor o Projeto

de Lei nº 1.848/2011. 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, 7 de julho de 2011.

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

Bonifácio Mourão.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/7/2011

Às 10h10min, 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. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

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

Comissão. Têm sua votação adiada, em atenção a requerimento do Deputado Sávio

Souza Cruz, aprovado pela Comissão, requerimentos dos Deputados Célio Moreira

(2)  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  debater  a

poluição atmosférica provocada por fábricas de cal em São José da Lapa;  e seja

encaminhado  ao  Prefeito  Municipal  de  Piranga  pedido  de  informações  sobre  as

condições  de  funcionamento  e  a  regularidade  ambiental  da  usina  de  triagem  e

compostagem de lixo  desse Município;  Délio  Malheiros  (2)  em que solicita  sejam

realizadas  reuniões  de  audiência  pública  para  debater  a  situação  dos  lixões  na

Região Metropolitana de Belo Horizonte e a expansão dos minerodutos no Estado;

Durval Ângelo em que solicita seja realizada reunião de audiência pública conjunta

com as Comissões de Direitos Humanos e de Saúde para debater os impactos das

atividades  da  Empresa  de  Cimentos  Liz,  antiga  Soeicom,  em  Lagoa  Santa  e
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Vespasiano; Célio Moreira e Duilio de Castro (3) em que solicitam seja encaminhado

ao  Secretário  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  pedido  de

providências para a ampliação das parcerias com os Municípios no planejamento e

implantação de projetos  e empreendimentos destinados à melhoria das condições

ambientais; seja encaminhado ao Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável  pedido  de  providências  para  que  os  Municípios  sejam  isentados  do

pagamento de taxas para a análise de projetos  e empreendimentos destinados à

melhoria das condições ambientais; e seja encaminhado à Caixa Econômica Federal

pedido de providências para agilização da elaboração do projeto executivo do sistema

de  tratamento  de  esgotos  de  Sete  Lagoas.  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 julho de 2011.

Célio Moreira, Presidente – Luzia Ferreira – Duarte Bechir.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/7/2011

Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Délio  Malheiros,  Bonifácio  Mourão,  Fred  Costa,  Ivair  Nogueira,  Neider  Moreira  e

Rogério Correia, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

Presidente,  Deputado  Gustavo  orrêa,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da

aprovação de requerimento do Deputado Délio Malheiros, 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:

cartão  da  Sra.  Adriene  Andrade,  Corregedora  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado,

encaminhando relatório  das  atividades da Corregedoria  do  Tribunal  de  Contas no

biênio 2009-2010, e de ofício do Sr. Gilson Cruz Nunes, Presidente da Associação

dos Servidores Públicos das Regiões Norte  e Nordeste (30/6/2011).  O Presidente

acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores

citados a seguir: Projetos de Lei nºs 94/2011 (Deputado Bonifácio Mourão), 185/2011
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(Deputado  Rogério  Correia),  293/2011  (Deputado  Délio  Malheiros),  898/2011

(Deputado  Fred  Costa),  1.089/2011  (Deputado  Neider  Moreira)  e  1.281/2011

(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. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez,  os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos  de Lei  nºs  469/2011

(relator:  Deputado Ivair  Nogueira);  524/2011,  com as Emendas nºs  1 e 2 (relator:

Deputado  Neider  Moreira)  e  796/2011  (Deputado  Ivair  Nogueira),  na  forma  do

Substitutivo  nº  1  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça.  O  Projeto  de  Lei  nº

2109/2011 foi retirado de pauta, atendendo a determinação do Presidente, por falta de

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

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 1.050, 1.056, 1.059, 1.060, 1.079, 1.128 e 1.131/20121. 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  Júlio  e  Sávio

Souza Cruz, em que solicitam ao Instituto Estadual de Florestas - IEF informações

detalhadas sobre a estrutura de funcionamento do órgão, com a relação nominal dos

ocupantes  de  cargos de  direção,  chefia,  assessoramento  e  fiscalização,  por  área

geográfica,  e  Rogério  Correia,  em que solicita  reunião  de  audiência  pública  para

debater e obter esclarecimentos acerca da situação dos trabalhadores efetivados pela

Lei  Complementar  nº  100,  de  5/11/2007.  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 julho de 2011.

Gustavo Corrêa, Presidente – Neider Moreira – Bonifácio Mourão Tadeu Martins

Leite.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
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LEGISLATURA, EM 6/7/2011

Às  10h7min,  comparecem  na Sala  das  Comissões  os Deputados  Almir  Paraca,

Paulo  Lamac  e  Dalmo  Ribeiro  Silva  (substituindo  o  Deputado  João  Leite,  por

indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Almir Paraca, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Paulo Lamac,  dispensa a

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

membros da Comissão presentes. Suspende-se a reunião. A Presidência reabre os

trabalhos  às  10h30min.  Estão  presentes  a  Deputada Liza  Prado e  os  Deputados

Pompílio Canavez, Sebastião Costa e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o Deputado

João Leite, por indicação da Liderança do BTR). A Presidência informa que a reunião

se destina a debater o “software” público de gestão municipal integrada desenvolvido

pelo  Ministério  do  Planejamento  e  disponibilizado  sem  custo  aos  Municípios  e

comunica o recebimento de ofício do Sr. Ademir Lucas Gomes, Presidente da Copasa

Águas Minerais S.A., publicado no “Diário do Legislativo” de 2/7/2011. Passa-se à 2ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.085, 1.096 a 1.098, 1.100 e

1.127/2011. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as

Sras. Anna Flávia Lourenço Esteves Martins, Diretora de Tecnologia da Informação,

representando o Sr.  Antônio Carlos Andrada, Presidente do Tribunal  de Contas; e

Edna  Meneses,  representante  do  Comité  de  Assuntos  Governamentais  e  da

Associação das Empresas de Processamento de Dados; e os Srs.  Corinto Meffe,

Coordenador-Geral de Inovação Tecnológica do Ministério do Planejamento; Benedito

Álvaro Cunha, Presidente da Associação dos Municípios do Baixo Sapucaí; José Ivan

Barhouch, Assessor Jurídico da Prefeitura de São Gonçalo do Sapucaí e Presidente

do PSB; Gilberto Batista de Almeida, Diretor Técnico da Academia de Gestão Pública

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

ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu origem ao debate,

para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para

que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,
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conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2011.

Paulo Lamac, Presidente

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE ANTÔNIO CARLOS TARDELI PARA

DIRETOR-GERAL DO DETEL, EM 6/7/2011

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Anselmo José

Domingos,  Carlos  Henrique  e  Rômulo  Veneroso.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente,  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  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 à

arguição pública de Antônio Carlos Tardeli, a apreciar a matéria constante na pauta e

a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A  seguir,  interrompe  os  trabalhos

ordinários da reunião para proceder à arguição pública, conforme consta das notas

taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 1ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e

votação,  é  aprovado o  parecer  pela  aprovação,  em turno único,  da  indicação  de

Antônio Carlos Tardeli para o cargo de Diretor-Geral do Departamento Estadual de

Telecomunicações  de  Minas  Gerais  -  Detel.  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 julho de 2011.

Anselmo José Domingos, Presidente – Carlos Henrique – Rômulo Veneroso.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/7/2011

Às 9h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüínio,
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Adelmo  Carneiro  Leão,  Doutor  Wilson  Batista  e  Neider  Moreira,  membros  da

supracitada Comissão.  Havendo número  regimental,  o  Presidente,  Deputado Hely

Tarqüínio, 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

e comunica o recebimento da correspondência publicada no “Diário do Legislativo”,

na data mencionada entre parênteses: ofícios da Sra. Marta de Sousa Lima, Chefe de

Gabinete da Secretaria de Estado de Saúde (2); do Sr. Elmiro Nascimento, Secretário

de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (30/6/2011); e do Sr. Danilo de

Castro, Secretário de Estado de Governo (02/07/2011).  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. Submetido a votação, é aprovado o

requerimento do Deputado Neider Moreira em que solicita a inversão da pauta de

modo que o Projeto de Lei nº 1.025/2011 seja apreciado em 1º lugar. Após discussão

e votação, são aprovados, cada um por sua vez, o parecer pela aprovação do Projeto

de Lei nº 1.025/2011 na forma do Substitutivo nº 2 e pela rejeição do Substitutivo nº 1,

da  Comissão  de  Constiuição  e  Justiça  (relator:  Deputado  Neider  Moreira);  e  os

pareceres pela aprovação dos Projetos de Lei nºs 255/2011 na forma do Substitutivo

nº 1, da Comissão de Constiuição e Justiça (relator: Doutor Wilson Batista); 779 e

606/2011,  ambos  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Constiuição  e

Justiça, este com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão). 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 nº 831, 836, 838, 944, 945, 1.035,

1.099, 1.103, 1.104, 1.105 e 1.125/2011. Submetidos a discussão e votação, cada um

por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs

582,  822  e  987/2011.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos dos Deputados Luzia

Ferreira, Carlos Mosconi e Neider Moreira em que pleiteiam seja enviado ofício ao Sr.



998
____________________________________________________________________________

Dirceu  Raposo  de  Mello,  Presidente  da  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária

solicitando celeridade no processo de liberação do equipamento ACP 215, utilizado

para glicerolização e deglicerolização de concentrado de hemácias, fabricado pela

empresa Haemonetics e importado pela CEI, para implantação no Banco de Sangues

Raros do Centro de Tecidos Biológicos de Minas Gerais; e Adelmo Carneiro Leão em

que  solicita  sejam  realizadas  reuniões  para  debater,  em  audiência  pública,  as

condições salariais e de trabalho vigentes, bem como o plano de carreira, cargos e

salários  dos  servidores  públicos  estaduais  do  setor  de  saúde;  e  a  gravíssima

denúncia apresentada pela TV Record  no Programa Balanço Geral  de 13/6/2011,

sobre  as  ambulâncias  do  Samu paradas  nos  pátios  da  Secretaria  de  Estado  de

Saúde  e  da  Prefeitura  de  Belo  Horizonte.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2011.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Luiz Henrique - Paulo Guedes.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 6/7/2011

Às 14h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Antônio

Júlio,  João  Vítor  Xavier,  Ulysses  Gomes  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da

supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Zé

Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

correspondência,  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  na  data  mencionada  entre

parênteses: ofícios da Sra. Júnea Cristina França Santos Egídio, Coordenadora-Geral

de Convênios do Ministério do Turismo (2) (30/6/2011), e do Sr. Rômulo Martins de

Freitas, Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal (2/7/2011). 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. O Projeto de Lei nº

1.759/2011 é retirado da pauta por determinação do Presidente da Comissão por não

cumprir pressupostos regimentais. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez,  os pareceres pela rejeição do Projeto de Lei nº 22/2011 (relator:

Deputado João Vítor Xavier, em virtude de redistribuição); e pela aprovação, no 1º

turno, dos Projetos de Lei nºs 182/2011 na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão

do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, com as Emendas nºs 1 e 2, e pela

rejeição  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:

Deputado João Vítor Xavier); 713/2011 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça (relator: Deputado Antônio Júlio, em virtude de redistribuição);

786/2011 na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça  (relator:  Deputado  Sargento  Rodrigues,  em  virtude  de  redistribuição);

824/2011 (relator: Deputado Antônio Júlio); 846/2011 na forma do Substitutivo nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Ulisses Gomes, em virtude de

redistribuição).  Registra-se  a  presença  do  Deputado  Doutor  Viana.  Na  fase  de

discussão dos pareceres do relator, Deputado Zé Maia, que concluem pela aprovação

do Projeto de Lei Complementar nº 8/2011 com a Emenda nº 1, da Comissão de

Constituição  e  Justiça,  e  com  as  Emendas  nºs  2  a  5;  e  do  Projeto  de  Lei  nº

2.109/2011 com as Emendas nºs 1 a 3, da Comissão de Constituição e Justiça, e com

a Subemenda nº 1 à Emenda nº 3, no 1º turno, o Presidente defere o pedido de vista

do  Deputado  Ulisses  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.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimentos  nº

1.081/2011.  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 Zé Maia em que solicita seja encaminhada aos

Senadores  da  República  por  Minas  Gerais  cópia  da  nota  técnica  elaborada  pela

Comissão sobre a dívida contraída pelo Estado junto à União, nos termos da Lei

Federal nº 9.496, de 11/9/97. O Presidente recebe requerimento do Deputado Ulisses

Gomes em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater o
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Projeto  de  Lei  Complementar  nº  8/2011.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  desconvoca  a  reunião

extraordinária do dia 7/7/2011, às 9h30min, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária e para reunião extraordinária dos dias 7 e 12/7/2011, às

14h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2011.

Romel Anízio, Presidente – Antônio Júlio – Gustavo Perrela – Gustavo Corrêa –

Paulo Lamac.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/7/2011

Às 14h16min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados  Célio  Moreira,  Duarte Bechir  e Carlin  Moura  (substituindo o  Deputado

Sávio  Souza  Cruz,  por  indicação  da  Liderança  do  Bloco  Minas  sem  Censura),

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

Deputado Célio  Moreira,  declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento  do  Deputado  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  comunica  o

recebimento da seguinte correspondência, publicada no “Diário do Legislativo”, nas

datas  mencionadas  entre  parênteses,  dos  Srs.  Marco  Antônio  Rebelo  Romanelli,

Advogado-Geral do Estado (16/6/2011); e Otto Bittencourt Netto, Diretor de Recursos

Minerais  da  INB  (17/6/2011).  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

75/2011, no 1º turno, e 1.629/2011, em turno único (Deputado Sávio Souza Cruz);

1.273/2011, no 1º turno (Deputado Duarte Bechir); e 1.514 e 1.534/2011, em turno

único (Deputada Luzia Ferreira). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

apreciação do Plenário. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Célio

Moreira, que conclui pela aprovação na forma do Substitutivo nº 1 do Projeto de Lei nº
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1.759/2011, no 1º turno, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Carlin

Moura. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres

pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.160/2011 com a Emenda nº 1,

da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:  Deputado  Célio  Moreira);  e  pela

aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 98/2011 na forma do Substitutivo nº 2

(relator:  Deputado  Duarte  Bechir).  O  Projeto  de  Lei  nº  95/2011,  no  1º  turno,  é

convertido em diligência à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável  a  requerimento  do  relator,  Deputado  Duarte  Bechir,  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. Após

discussão  e  votação,  são  aprovados,  em  turno  único,  cada  um  por  sua  vez,  os

Projetos de Lei nºs 856, 1.311, 1.514, 1.534 e 1.629/2011, que receberam parecer por

sua aprovação, o último com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Registra-se a

presença do Deputado Hélio Gomes. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 837, 914, 915, 1.051 e 1.088/2011. 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  (2)  em  que  solicita  seja

realizada reunião de audiência pública para debater a poluição atmosférica em São

José  da  Lapa  provocada  pelo  pó  eliminado  das  fábricas  de  cal  e  as  medidas

necessárias  para  combatê-la;  seja  encaminhado ao Prefeito  Municipal  de  Piranga

pedido de informações sobre a atual  situação de funcionamento  e a  regularidade

ambiental da usina de triagem e compostagem de lixo do Município; Célio Moreira e

Duílio  de  Castro  (3)  em  que  solicitam  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Meio

Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  -  Semad -  pedido  de  providências  para

aperfeiçoar e ampliar as parcerias com os Municípios no planejamento e implantação

de  projetos  e  empreendimentos  destinados  à  proteção e  melhoria  das  condições

ambientais;  seja  encaminhado  à  Semad  pedido  de  providências  para  isentar  os

municípios  das  taxas  cobradas  para  a  análise  de  projetos  e  empreendimentos

destinados à proteção e  melhoria  das condições ambientais;  seja encaminhado à

Caixa  Econômica  Federal  pedido  de  providências  para  agilizar  o  processo  de
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liberação dos recursos destinados à elaboração do projeto executivo do Sistema de

Tratamento de Esgoto do Município de Sete Lagoas; Délio Malheiros em que solicita

seja realizada reunião de audiência pública para debater a expansão dos minerodutos

no Estado, cujo sistema de transporte envolve o uso de água potável, o que poderá

causar sérios impactos ambientais; e Antônio Carlos Arantes e Célio Moreira em que

solicitam  seja  realizado  debate  público  em conjunto  com a  Comissão de  Política

Agropecuária e Agroindustrial para debater o Projeto de Lei Federal nº 30/2011, em

tramitação no Senado Federal, que trata do novo Código Florestal. São prejudicados,

de acordo com o art. 284, I, do Regimento Interno, os seguintes requerimentos dos

Deputados:  Délio  Malheiros  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência

pública para debater a atual situação dos lixões existentes na Região Metropolitana

de  Belo  Horizonte,  os  problemas  ambientais  gerados,  as  ações  dos  órgãos

competentes e as possíveis soluções atinentes à destinação do lixo, e Durval Ângelo

em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  conjunta  com  as

Comissões de Direitos Humanos e de Saúde para debater os impactos resultantes

das  atividades  da  Empresa  de  Cimentos  Liz,  antiga  Soeicom,  nos  Municípios  de

Lagoa  Santa  e  Vespasiano,  especialmente  no  que  se  refere  às  denúncias  de

ampliação indevida da mina, explosões irregulares - o que tem gerado rachaduras em

diversas  casas  -,  poluição  do  ar  e  rebaixamento  dos  aquíferos,  além  de  outras

possíveis  ameaças  às  condições  de  vida  e  violações  dos  direitos  humanos  dos

moradores  da  região.  A  Presidência  recebe  os  seguintes  requerimentos  dos

Deputados: Sávio Souza Cruz em que solicita seja encaminhado ao Presidente do

Conselho  Estadual  de  Meio  Ambiente  -  Copam  -  pedido  de  providências  para

estabelecer  como regra  geral  nos  procedimentos  de  licenciamento  ambiental  dos

empreendimentos  sujeitos  ao  EIA-Rima  a  obrigatoriedade  de  disponibilização  na

internet dos estudos de impacto de vizinhança e do Rima, independentemente de

pedido  dos  interessados,  como  uma  das  condicionantes  compulsórias  para  a

obtenção  das  licenças  ambientais;  Pompílio  Canavez  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  Ministério  Público  Estadual  e  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de informações sobre a exploração

de areia no Rio Mucambo, no Município de Monte Belo; Ivair Nogueira em que solicita
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seja realizada reunião de audiência pública para debater  a poluição na Lagoa da

Refinaria  Gabriel  Passos  (Regap),  no  Município  de  Ibirité,  e  questões  conexas

referentes às atividades de gestão ambiental da Petrobras; Délio Malheiros (3) em

que solicita  seja  encaminhado à  Prefeitura  de  Nova Lima pedido  de  informações

sobre  o  empreendimento  imobiliário  residencial  situado  ao  lado  do  Condomínio

Veredas das Gerais, situado nesse Município, e que as informações sejam enviadas à

Sra.  Delma  Cardoso,  moradora  do  referido  Condomínio;  seja  encaminhado  à

Prefeitura de Nova Lima pedido de informações sobre o cronograma de realização

das obras de saneamento básico previstas na cláusula 7ª do termo de compromisso

assinado entre a Promotoria de Justiça Metropolitana de Habitação e Urbanismo e o

Município de Nova Lima; seja realizada reunião de audiência pública para analisar e

debater as razões da inobservância da Lei Federal nº 12.305/2010 e da Lei Estadual

nº 18.031/1999, que regulamentam a logística reversa de componentes, tais como

baterias, lâmpadas fluorescentes e outros resíduos sólidos especiais, bem como os

impactos  que tal  omissão  acarreta  ao  meio  ambiente;  Luzia  Ferreira  (2)  em  que

solicita  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável - Semad - pedido de informações sobre a relação de

empreendimentos  em  processo  de  licenciamento  ambiental,  inclusive  corretivo,

relativos às obras previstas no Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 2009

entre a Semad, o Município de Nova Lima e o Ministério Público Estadual, referentes

aos empreendimentos da expansão imobiliária na região limítrofe entre os Municípios

de Nova Lima e Belo Horizonte, incluindo empreendimentos novos; sejam realizadas

visitas às Estações de Tratamento de Esgoto existentes no Município de Nova Lima,

com  vistas  a  observar  a  capacidade  de operação,  as  condições  técnicas  para  o

tratamento do esgoto e os mananciais de captação de água da Copasa no Município,

principalmente  os  situados  nas  reservas  ecológicas  de  Fechos  e  Mutuca;  Célio

Moreira,  Tenente  Lúcio,  Antônio  Carlos  Arantes e  Tiago Ulisses em que solicitam

sejam encaminhados ao IEF e à Semad pedidos de providências para incrementarem

os procedimentos de fiscalização da pesca com arpão, haja vista a desproporcional

taxa de mortalidade de espécies aquáticas advinda dos excessos desse modo de

pesca  predatória;  e  Rogério  Correia  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de
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audiência  pública  para  debater  as  construções  sem  licença,  desmatamento  e

assoreamento da nascente e dos mananciais de água do Córrego Cascatinha, no

Bairro Caiçara, em Belo Horizonte. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

próxima reunião extraordinária, amanhã, às 14h15min, com a finalidade de discutir e

votar o Parecer para o 1º Turno do Projeto de Lei nº 1.759/2011, do Governador do

Estado, e de discutir e votar proposições da Comissão, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2011.

Célio Moreira, Presidente – Gustavo Corrêa – Bonifácio Mourão.

ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE ANTÔNIO CARLOS TARDELI PARA

DIRETOR-GERAL DO DETEL, EM 6/7/2011

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Anselmo José

Domingos,  Carlos  Henrique  e  Rômulo  Veneroso.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente,  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  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

eleger o Vice-Presidente. A seguir, determina a distribuição das cédulas de votação e

convida o Deputado Rômulo Veneroso para atuar como escrutinador. Apurados os

votos, verifica-se a eleição do Deputado Carlos Henrique para Vice-Presidente, com

três votos.  O Presidente proclama o resultado da eleição e declara empossado o

Deputado Carlos Henrique como Vice-Presidente. Cumprida a finalidade da reunião,

a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2011.

Anselmo José Domingos, Presidente – Carlos Henrique – Rômulo Veneroso.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 7/7/2011
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Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Perrella,

Romel  Anízio,  Gustavo  Corrêa  e  Paulo  Lamac  (substituindo  o  Deputado  Ulysses

Gomes,  por  indicação  da  Liderança do Bloco Minas  sem Censura),  membros  da

supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Sargento  Rodrigues.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Romel Anízio, declara aberta a

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

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições  da  Comissão.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

974/2011 (Deputado João Vítor Xavier) e 1.231/2011 (Deputado Antônio Júlio), no 2º

turno, e 1.759 e 2.109/2011 (Deputado Zé Maia), no 1º turno. Passa-se à 1ª Fase da

2ª  Parte (Ordem do Dia),  compreendendo a discussão e a votação de pareceres

sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº 6/2011 é

retirado da pauta  por  determinação  do  Presidente  da  Comissão  por  não  cumprir

pressupostos regimentais. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por

sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei Complementar

nº 8/2011 com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e com as

Emendas nºs 2 a 5; e do Projeto de Lei nº 2.088/2011 (relator: Deputado Zé Maia). Na

fase  de  discussão  do  parecer  do  relator,  Deputado  Zé  Maia,  que  conclui  pela

aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.109/2011, com as Emendas nºs 1 a 3,

da Comissão de Constituição e Justiça, e com a Subemenda nº 1 à Emenda nº 3, é

apresentada a Proposta de Emenda nº 1, do Deputado Sargento Rodrigues. Após

discussão e votação, é aprovado o parecer, salvo a proposta de emenda. Submetida

a votação, é rejeitada a Proposta de Emenda nº 1, registrando-se o voto contrário dos

Deputados Antônio Júlio e Paulo Lamac. O parecer que conclui pela aprovação, no 1º

turno, do Projeto de Lei nº 1.759/2011 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e com as Emendas nºs 1 e 2, tem a

discussão adiada, atendendo a requerimento do Deputado Antônio Júlio, aprovado

pela  Comissão,  registrando-se  o  voto  contrário  do  Deputado  Gustavo  Corrêa.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos
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parlamentares, convoca os membros da Comissão para as reuniões extraordinárias

do dia 8/7/2011, às 10 horas, e 11/7/2011 às 20 horas, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2011.

João Vítor Xavier, Presidente – Luzia Ferreira – Duarte Bechir – Gustavo Corrêa.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 272/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o Projeto de Lei nº 272/2011 altera a Lei nº

15.073, de 5/4/2004, que dispõe sobre a doação, por empresa pública ou privada, de

uniforme,  mochila,  pasta  e  material  escolar  da  rede pública  estadual  e  dá  outras

providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 19/2/2011, 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

O projeto  em  exame objetiva  alterar  a  Lei  nº  15.073,  de  2004,  de  modo a  lhe

acrescentar um dispositivo com o seguinte teor: “O uniforme escolar utilizado pelos

alunos  de  escolas  localizadas  em  áreas  socialmente  vulneráveis,  regularmente

matriculados  na  rede  estadual  de  educação  básica,  será  fornecido  pelo  Estado,

gratuitamente”.

A lei que se pretende alterar disciplina a doação a escola da rede pública estadual,

por empresa pública ou privada, de uniforme, mochila, pasta e material escolar, que

serão gravados com a logomarca do doador,  nos termos da lei  (art.  1º da Lei  nº

15.073, de 5/4/2004).

Vale ressaltar  que já  tramitou nesta Casa o Projeto de  Lei  nº  950/2007,  com o

mesmo conteúdo do projeto em análise e também de autoria do Deputado Paulo

Guedes.  Na  oportunidade,  após  acurado  exame  da  matéria,  a  Comissão  de
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Constituição e Justiça apresentou parecer pela antijuridicidade, inconstitucionalidade

e  ilegalidade  do  projeto.  Como  não  houve  mudanças  constitucionais  que

propiciassem uma nova interpretação do projeto, somos levados a ratificar a posição

anteriormente adotada:

“Sob a ótica constitucional, cumpre dizer que o art. 205 da Lei Maior estabelece, de

modo expresso, que ‘a educação, direito de todos e dever do Estado e da família,

será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno

desenvolvimento  da  pessoa,  seu  preparo  para  o  exercício  da  cidadania  e  sua

qualificação para o trabalho’.

Por  seu turno, o art.  212 do diploma fundamental estatui  que ‘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’.

Obviamente,  as  ações  públicas  voltadas  para  a  promoção  da  educação  e  que

importem na elevação de despesas haverão de encontrar previsão orçamentária para

a  sua  efetivação.  Neste  particular,  é  preciso  dizer  que  o  orçamento  público  tem

caráter  meramente  autorizativo,  de  maneira  que  sempre  remanescerá  ao  Poder

Executivo  boa  margem  de  discricionariedade  para  aferir  a  conveniência  e

oportunidade  de  empreender  tal  ou  qual  gasto  público.  Naturalmente,  no  caso

específico da educação, essa discricionariedade se flexibiliza em razão da imposição

constitucional  de  aplicação efetiva  na  educação de 25% da  receita  resultante  de

impostos,  conforme  já  mencionado.  Todavia,  obedecidos  os  parâmetros

constitucionais, compete ao Executivo, no exercício de seu juízo discricionário, definir

de  que  maneira  serão  aplicadas  as  verbas  orçamentárias,  as  quais  se  acham

consubstanciadas  em  rubricas  genéricas  de  modo  a  permitir  essa  avaliação

discricionária.

Assim, não é dado ao Poder Legislativo, por meio da edição de atos legislativos

distintos da Lei de Meios, substituir-se ao Executivo na definição do modo como os

recursos orçamentários serão despendidos. Em tal hipótese, restaria configurada a

violação ao princípio  da  separação dos Poderes,  pois  decisões  adstritas  ao juízo
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discricionário  do  Executivo,  portanto,  inseridas  no  seu  campo  de  competência

institucional, estariam sendo tomadas na instância legislativa.

Desse modo, não é admissível que o Poder Legislativo predetermine, por meio de

atos  normativos,  o  modo como deve ser  executado  o  orçamento,  pois,  se  assim

fosse, a sucessiva edição de leis desse tipo, vinculando os recursos orçamentários,

acabaria  esvaziando de todo  a  importância  e  a  razão  de  ser  do  Executivo.  Isso

decorre  da  própria  natureza  do  operar  legislativo,  baseado  na  edição de normas

gerais e abstratas produzidas a partir do mais amplo debate público, o que demanda

um  procedimento  lento  e  compassado.  A  função  executiva,  ao  contrário,

consubstancia-se  em  ações  administrativas,  como,  por  exemplo,  a  distribuição

gratuita  de  material  escolar,  tendo  em  vista  as  necessidades mais  concretas  que

emergem do seio social.

Ante tais considerações, resulta claro que a medida legislativa preconizada pelo

projeto em exame qualifica-se como ofensiva ao princípio da separação dos Poderes,

pois  adentra  campo  de  competência  constitucionalmente  reservado  ao  Poder

Executivo”.

Em  resumo,  a  iniciativa  para  elaboração  e  alteração  das  leis  orçamentárias

compete ao Poder Executivo (art. 66, III, “g” a “i”). 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  dá-se  quando  da  apreciação,  discussão  e

modificação da Lei Orçamentária Anual, ocasião em que emendas introdutórias ou

ampliativas desses tipos de programas e projetos poderão ser apresentadas pelos

Deputados Estaduais. Esse é o momento para que sejam criadas ou ampliadas ações

por via da iniciativa legislativa, sem sobrecarregar o nosso ordenamento jurídico com

normas meramente autorizativas, inócuas e, muitas vezes, sem a menor condição de

serem implementadas, por falta de recursos. Nesse passo, a Lei de Responsabilidade

Fiscal  (Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  2000),  no  art.  15,  é  taxativa  ao

considerar não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de

despesa ou a assunção de obrigação que não atendam às exigências estabelecidas

no art. 16 da mesma lei, que prevê que a criação, a expansão ou o aperfeiçoamento
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de  ação  governamental  que  acarrete  aumento  de  despesa  deverão  ser

acompanhados de estimativa do impacto financeiro-orçamentário tanto no exercício

em que devam entrar em vigor quanto nos dois exercícios subsequentes. Deverão,

também,  ser  acompanhados  de  declaração  do  ordenador  da  despesa  de  que  o

aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e

compatibilidade com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Duas considerações adicionais  são relevantes.  Primeiro,  a doação, por  empresa

pública ou privada, de uniforme, mochila, pasta e material escolar com a gravação da

logomarca  da  empresa  contraria  legislação  federal  que  estabelece  que  a  única

inscrição gravada no tecido do uniforme deve ser o nome do estabelecimento de

ensino (art.  1º da Lei Federal  nº 8.907,  de 1994).  Segundo, a Lei  de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional (Lei Federal nº 9.394, de 1996) considera para fins de

manutenção e desenvolvimento do ensino uma lista de despesas, das quais apenas a

aquisição de material didático-escolar consta entre os itens tratados pela proposição.

“Contrario  sensu”,  ficam  excluídos  das  despesas  com  educação,  para  fins  do

cumprimento do art. 212 da Constituição da República, itens como uniforme escolar,

mochila e pasta.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 272/2011.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator – Rosângela Reis – André

Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 447/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei nº 447/2011, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.660/2007, estabelece normas de mensuração

de tarifas horárias em estacionamentos de veículos e dá outras providências.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/2/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

comissões competentes para receber parecer,  nos termos do art.  188, combinado
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com o art. 102, do Regimento Interno.

Foram  anexados ao projeto  de  lei  em epígrafe  os  Projetos  de  Lei  nºs  1.459 e

2.010/2011, por  conterem matéria semelhante, nos termos do § 2º  do art.  173 do

Regimento Interno.

Preliminarmente,  cumpre  a  esta  Comissão  o  exame da  matéria  quanto  a  seus

aspectos  jurídicos,  constitucionais  e  legais,  o  qual  fundamentamos  nos  termos

seguintes.

Fundamentação

Inicialmente,  cumpre  registrar  que  matéria  idêntica  ao  projeto  em  análise  foi

examinada na legislatura passada por esta Comissão, tendo recebido parecer por sua

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade.  Por  não  haver  alterações

constitucionais que justifiquem novo exame da matéria no âmbito de competência

desta Comissão, mantemos o entendimento anterior.

A proposição em epígrafe objetiva estabelecer regras para os estabelecimentos que

exploram serviço de estacionamento de veículos, no que diz respeito à cobrança pelo

serviço prestado, especialmente quanto à informação dos valores cobrados e à forma

de cobrança.

Nesse passo, o projeto obriga os estacionamentos a manter relógios visíveis ao

consumidor nos locais de entrada e de saída e placas afixadas próximas à entrada,

com os valores correspondentes ao tempo de permanência no estabelecimento.

Com relação à cobrança pelo serviço prestado, a proposição estabelece que ela

seja efetuada de forma fracionada, considerando-se o tempo de 15 minutos para a

fração  inicial  e  de  30  e  45  minutos  para  as  frações  subsequentes  no  período

correspondente a 1 hora. Ainda de acordo com a proposição, o valor cobrado pelos

15  minutos  deve  ser  o  mesmo  nas  frações  subsequentes  e,  obrigatoriamente,

representar parcela aritmética ao custo da hora local.

Outra proposta consubstanciada no projeto é a isenção do pagamento pelo serviço

prestado na hipótese de descompasso entre os relógios de entrada e de saída e a

aplicação de sanções para o descumprimento das exigências impostas pela futura lei.

Inicialmente,  por  ser  oportuno,  cumpre-nos  ressaltar  que,  no  âmbito  federal,

tramitam, na Câmara dos Deputados, vários projetos de lei objetivando dispor sobre a
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cobrança da taxa de estacionamento, destacando-se os que propõem a isenção do

pagamento (Projeto de Lei nº 1.402/2007), a gratuidade do serviço (Projetos de Lei

nºs 7.231/2006 e 2.889/2007) ou a cobrança por tempo fracionado (Projeto de Lei nº

352/2007).  Saliente-se que muitos  desses projetos  estão  apensados  a outros  por

tratarem de matérias correlatas. No âmbito municipal, mormente no Município de Belo

Horizonte, a intenção de regulamentar a cobrança pelo estacionamento de veículos já

se materializou na Lei nº 8.616, de 14/7/2003,  que contém o Código de Posturas

desse Município, cujas regras guardam bastante semelhança com a proposição em

estudo.

Outrossim, podemos citar a Lei nº 10.334, de 18/11/2002, do Município de Juiz de

Fora, que “estabelece normas de mensuração de tarifas horárias em estacionamento

de veículos e dá outras providências”, a qual exige a cobrança fracionada em termos

semelhantes aos da proposição em tela (art. 3º); e a Lei nº 5.232, de 30/10/2003, que

“dispõe sobre o estacionamento pago de veículos na zona urbana de Governador

Valadares e regulamenta suas atividades”, a qual exige, de maneira oposta, que o

valor a ser pago terá como unidade de tempo a hora e que o serviço não poderá ser

cobrado com base em fração de hora (art. 3º).

Saliente-se que as informações mencionadas, embora não tenham o condão de

contribuir para a análise dos aspectos legais pertinentes à matéria, são de grande

relevância para a compreensão da necessidade de disciplinamento jurídico, visando

ao interesse público.

Isso posto, cumpre-nos examinar se a proposição invade a competência da União

ou  adentra  o  interesse  local  do  Município,  porquanto  propõe  regras  para  os

estabelecimentos  que  exploram  serviço  de  estacionamento  de  veículos,  tanto

públicos quanto privados.

A Constituição da República, por força do art. 5º, inciso XXXII, inseriu a defesa do

consumidor entre os direitos e garantias individuais e coletivos, “in verbis”:

“Art. 5º - (...)

XXXII – O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;”.

Na  lição  do  constitucionalista  José  Afonso  da  Silva:  “Não  se  trata  de  direito

individual.  Pode  ser  concebido  como  direito  coletivo”  (“Comentário  Contextual  à
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Constituição”. Malheiros Editores, 2ª ed., pp. 126 e 127, 2006.).

Já o art. 170, inciso V, da referida Carta erigiu a defesa do consumidor como um

dos princípios orientadores da ordem econômica.

Ainda  segundo  as  palavras  de  José  Afonso  da  Silva  na  sua  obra  citada,  a

Constituição “criou uma regra, entre os direitos e garantias individuais e coletivos, de

eficácia limitada, porque sua aplicabilidade ficou na dependência de lei ordinária, que,

no entanto, já foi promulgada – como o que a norma se tornou eficaz e aplicável na

forma da lei –, que é o Código de Defesa do Consumidor, estabelecido pela Lei nº

8.078/1990”.

Assim,  com a  edição da  Lei  Federal  nº  8.078,  de  11/9/90,  que dispõe sobre  a

proteção do consumidor  e dá outras providências,  cumpre observar  os  comandos

inscritos nos arts. 2º, §§ 1º e 6º, inciso III, “in verbis”:

“Art.  2º  -  Os  preços  de  produtos  e  serviços  deverão  ser  informados

adequadamente, de modo a garantir  ao consumidor a correção, clareza,  precisão,

ostensividade e legibilidade das informações prestadas.

§ 1º - Para efeito do disposto no “caput” deste artigo, considera-se:

I - correção, a informação verdadeira que não seja capaz de induzir o consumidor

em erro;

II - clareza, a informação que pode ser entendida de imediato e com facilidade pelo

consumidor,  sem  abreviaturas  que  dificultem  a  sua  compreensão  e  sem  a

necessidade de qualquer interpretação ou cálculo;

III  -  precisão,  a  informação  que  seja  exata,  definida  e  que  esteja  física  ou

visualmente ligada ao produto a que se refere, sem nenhum embaraço físico ou visual

interposto;

IV - ostensividade, a informação que seja de fácil percepção, dispensando qualquer

esforço na sua assimilação; e

V - legibilidade, a informação que seja visível e indelével.

(...)

Art. 6º - São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com
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especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço,

bem como sobre os riscos que apresentem”.

Cabe,  ainda,  destacar  o  art.  4º  dessa  lei  federal,  porquanto  estabelece  que  a

política  nacional  das  relações  de  consumo  tem  por  objetivo  o  atendimento  das

necessidades  dos  consumidores,  destacando-se  a  proteção  de  seus  interesses

econômicos, atendidos, entre outros princípios, o reconhecimento da vulnerabilidade

do  consumidor  no  mercado  de  consumo  e  a  compatibilização  da  proteção  do

consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico, 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  no  equilíbrio  nas  relações  entre

consumidores e fornecedores.

Confrontando os dispositivos citados com as medidas propostas na proposição em

análise, verifica-se que esta concilia-se com a competência a que se refere o art. 24,

inciso  V,  da  Lei  Maior,  que  atribui  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal

competência concorrente para legislar  sobre produção e consumo, sendo que,  no

âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer

normas gerais.

No nosso entender,  a intervenção do Estado na forma proposta não afronta  os

preceitos  constitucionais  sobre  o  direito  de  propriedade  e  os  princípios  da  livre

iniciativa,  não obstante a exigência da cobrança fracionada.  Vislumbra-se,  a esse

respeito, a intenção de coibir  o  aumento nos lucros de forma arbitrária,  pois,  não

havendo fracionamento da hora, o usuário do serviço de estacionamento, por falta de

opção,  fica obrigado a pagar pela hora, mesmo que tenha utilizado o serviço por

minutos. Assim é que a Constituição Federal, nos termos de seu art. 173, § 4º, dispõe

que a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados,

à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário do lucro.

A par do exposto, cumpre ressaltar que não nos parece plausível o entendimento de

que a  matéria  seja,  exclusivamente,  de  interesse local  do  Município,  haja  vista  a

dimensão  que  ocupa  tanto  no  âmbito  estatal  quanto  no  nacional,  à  luz  dos

dispositivos constitucionais e legais destacados.

Saliente-se, por ser oportuno, a Lei nº 5.862, de 6/1/2011, do Estado do Rio de
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Janeiro,  publicada no DO-RJ de 7/1/2011, que estabeleceu novas regras a serem

observadas na cobrança por vagas em estacionamentos privados nesse Estado.

Finalmente, cumpre observar uma impropriedade na proposição, qual seja a fixação

de prazo para a regulamentação da matéria pelo Poder  Executivo,  demonstrando

clara afronta ao princípio da independência dos Poderes, razão pela qual deve-se

suprimir esse dispositivo, o que propomos na conclusão deste parecer, por meio da

Emenda nº 1.

Outrossim,  apresentamos  a  Emenda  nº  2,  dando  nova  redação  ao  art.  2º  da

proposição,  o  qual  pretende  isentar  o  consumidor  do  pagamento  pelo  serviço

prestado na hipótese de descompasso entre as horas registradas na entrada e na

saída do veículo.

Com efeito, a prevalecer essa regra, fica configurada a intervenção do Estado na

atividade  econômica  dos  particulares,  violando  a  garantia  constitucional  de

propriedade.

Quanto  às  penalidades  previstas,  notadamente  as  de  advertência  e  de  multa,

impõe-se observar que a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, na

ocasião oportuna, deverá examiná-las com mais profundidade, bem como o mérito da

proposição.

Quanto aos Projetos de Lei nºs 1.459 e 2.010/2011, anexados à proposição em

análise,  cumpre  ressaltar  uma  impropriedade  no  art.  7º  do  Projeto  de  Lei  nº

1.459/2011, porquanto objetiva atribuir competência a órgão municipal.

Conclusão

Concluímos, pois, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de

Lei nº 447/2011 com as Emendas nºs 1 e 2, redigidas a seguir.

EMENDA Nº 1

Suprima-se o art. 6º .

EMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:

“Art. 2º - Na hipótese de descompasso entre os registros de entrada e saída do

estabelecimento, prevalecerá o intervalo de menor tempo.”.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2011.
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Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Bruno Siqueira - Rosângela

Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 456/2011

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  194/2007,  autoriza  o  Poder

Executivo a isentar os alunos do pagamento da taxa de inscrição ao exame supletivo

de conclusão do ensino fundamental.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/2/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  e  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  em  seus  aspectos  de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em exame pretende autorizar o Poder Executivo a isentar os alunos

do  pagamento  da  taxa  de  inscrição  no  exame supletivo  de  conclusão  do  ensino

fundamental.  Na  justificação,  o  autor  esclarece  que  o  objetivo  da  proposição  é

beneficiar alunos carentes, com renda familiar de até três salários mínimos, que não

tiveram  condições  de  estudar  na  época  adequada,  enfatizando  que  a  medida

proposta encontra amparo na Constituição Federal, que obriga o Estado a garantir

acesso ao ensino fundamental a jovens e adultos.

É  oportuno  ressaltar  que  proposição  idêntica  tramitou  nesta  Casa  em  duas

legislaturas anteriores (Projetos de Lei n°s 88/200 3 e 194/2007), tendo esta Comissão

analisado de forma detalhada a matéria no que tange ao juízo de admissibilidade e

concluído por sua antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade.

Tendo em vista a inexistência de mudanças constitucionais que propiciassem uma

nova  interpretação  do  projeto,  somos  levados  a  ratificar  esse  posicionamento,

reproduzindo a argumentação jurídica apresentada no parecer referente ao Projeto de

Lei n° 194/2007:
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“Inicialmente,  cumpre  esclarecer  que  o  Projeto  de  Lei  nº  88/2003,  do  qual  se

originou  a  proposição  em  análise,  foi  reputado,  à  época,  antijurídico  por  esta

Comissão.

O projeto de lei atual igualmente visa a autorizar o Poder Executivo a isentar da

cobrança de taxa os interessados em se submeter ao exame supletivo que confere o

título de conclusão do ensino fundamental a jovens e adultos.

Como é sabido, os cursos e exames supletivos garantem escolaridade básica aos

jovens e adultos que não tiveram acesso à escola na idade própria. A matéria está

disciplinada no art. 38 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, nos seguintes

termos:

‘Art.  38  –  Os  sistemas  de  ensino  manterão  cursos  e  exames  supletivos,  que

compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento

de estudos em caráter regular.

§ 1º – Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:

I – no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos;

II – no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.

§  2º  –  Os  conhecimentos  e  habilidades  adquiridos  pelos  educandos  por  meios

informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames’.

No Estado de  Minas Gerais,  incumbe ao Conselho  Estadual  de  Educação,  nos

termos do art.  1º  da Lei Delegada nº 31, de 28 de agosto de 1985, dispor sobre

cursos e exames supletivos. Assim determina a citada regra:

‘Art. 1° – O Conselho Estadual de Educação é órgão autônomo e tem por finalidade,

respeitadas  as  diretrizes  e  bases  da  educação,  fixadas  pela  União,  exercer  as

competências  que  lhe  conferem  a  Constituição  do  Estado,  a  legislação  ordinária

federal e estadual e especificamente:

(...)

III – no ensino supletivo:

a) baixar normas sobre:

1 – estrutura e funcionamento de ensino;

2 – autorização, reconhecimento e inspeção dos cursos;

3 – exames supletivos;’.
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O Conselho Estadual de Educação editou a Resolução nº 363, de 14 de janeiro de

1988, cujo art. 31 dispõe:

‘Art. 31 – O valor a ser cobrado na inscrição é fixado pelo Conselho e recolhido na

conformidade do edital.

Parágrafo único – A receita proveniente da inscrição será utilizada na realização dos

exames e em outras atividades do ensino supletivo, conforme plano elaborado pela

Secretaria’.

Verifica-se,  pois,  que o  Estado,  por  meio  do  mencionado órgão colegiado e do

referido edital,  pode estabelecer critérios para isenção do pagamento da inscrição

para  a  realização  do  exame.  Nesse sentido,  é  inócua  lei  estadual  autorizando  o

Estado  a  fazer  algo  que,  nos  termos  da legislação  vigente,  já  está  autorizado  a

realizar.

Ademais, há um critério legal que não pode ser desconsiderado por quem queira

alterar as regras estabelecidas. A receita proveniente da inscrição será utilizada na

realização dos exames e em outras atividades do ensino supletivo.

Uma vez que o supletivo é serviço divisível, de natureza ‘uti singuli’ e, portanto, de

fruição  individual,  um  mínimo  de  cobrança  deverá  haver.  Não  se  pode

indiscriminadamente  isentar  a  todos,  mas  somente  aqueles  que  não  tenham

condições de efetuar o pagamento, critério que já pode ser utilizado, tendo em vista

os termos do art. 31 acima transcrito. Até mesmo nas universidades públicas há um

mínimo de pagamento, que se consubstancia nas matrículas semestrais.

Assim, tendo em vista a forma como se estabeleceu a isenção, é possível que se

beneficiem, injustamente, tanto as pessoas que não podem quanto as pessoas que

podem  pagar,  medida  que  não  se  coaduna  com  o  sentido  que  o  princípio  da

igualdade assume em contextos sociopolíticos democráticos.

Finalmente, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, a renúncia de receita

pública  deve  vir  acompanhada  de  demonstrativos  do  seu  impacto  no  orçamento

público.  Trata-se de requisito  formal para a tramitação da proposta e que não foi

cumprido”.

Ressaltamos  que  a  Resolução  n° 363,  de  14/1/88,  do  Conselho  Estadual  de

Educação,  citada  na  fundamentação  do  parecer  referente  ao  Projeto  de  Lei  nº
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194/2007, foi substituída pela Resolução nº 441, de 24/4/2001, mas essa substituição

não trouxe modificação significativa de conteúdo que pudesse ensejar a alteração do

entendimento  manifestado  por  esta  Comissão.  Tal  resolução  determina  que  os

requisitos relativos aos exames supletivos devem ser estabelecidos pela Secretaria

de Estado de Educação em edital.

Essa Secretaria, então, regulamentou os exames supletivos para a conclusão do

ensino fundamental e médio realizados em 11 e 12/12/2010 pelo Edital n° 02/2010,

que estabelece  o  valor  da taxa de  inscrição em  R$6,00 (item 6.1),  bem como a

possibilidade de  concessão  de  isenção  do  pagamento  nos  casos  que  especifica,

como, por exemplo, para os candidatos desempregados (itens 5.2.1 e 5.5).

Tal entendimento encontra amparo também em resposta à diligência realizada junto

à Secretaria de Estado de Educação: “(...) a cobrança da taxa de inscrição ao exame

supletivo  do  ensino  fundamental  é  simbólica,  e  não  caracteriza  impedimento  à

acessibilidade  do  candidato  à  conclusão  desse  nível  de  ensino,  uma vez  que  o

mesmo poderá, em qualquer época do ano, requerer e prestar os Exames especiais,

gratuitamente, em uma das Bancas Permanentes de Avaliação, que funcionam nos

estabelecimentos de ensino, credenciados por esta Secretaria”.

Desse modo, levando em conta a razoabilidade, que é aspecto de análise inserido

no âmbito da legalidade, bem como os demais argumentos acima expendidos, não há

como a proposição prosperar nesta Casa.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei nº 456/2011.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – André Quintão, relator – Rosângela Reis – Bruno

Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 465/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O  projeto  de  lei  em  análise,  de  autoria  do  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.019/2007, “estabelece normas
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para  a  realização  de  promoções  em  estabelecimentos  destinados  à  venda  de

fármacos e derivados e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 26/2/2011, foi o projeto distribuído a esta

Comissão  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise já foi apreciada por esta Comissão quando do trâmite do

Projeto de Lei nº 1.019/2007 no que tange ao juízo de admissibilidade. Como não

houve  mudanças  constitucionais  supervenientes  que  propiciassem  uma  nova

interpretação  da  matéria,  somos  levados  a  ratificar  o  posicionamento  expressado

anteriormente e reproduzir a argumentação jurídica apresentada na ocasião.

“Em que pese à relevância da proposta, que vai  ao encontro dos interesses de

todos  os  consumidores  do  Estado,  a  matéria  depara  com  óbice  de  natureza

constitucional, conforme veremos mais adiante. A Constituição da República atribui

competência concorrente à União,  aos Estados e ao Distrito Federal  para legislar

sobre produção e consumo, bem como sobre proteção e defesa da saúde, conforme

evidencia  o  disposto no art.  24 daquele diploma.  A Lei  nº  9.782,  promulgada em

26/1/99, definiu o sistema nacional de vigilância sanitária e criou a Agência Nacional

de Vigilância Sanitária – Anvisa. Segundo a referida norma, insere-se na órbita de

competência  da  União,  no  âmbito  do  sistema  nacional  de  vigilância  sanitária,  a

normatização,  o  controle  e  a  fiscalização de produtos,  substâncias  e  serviços  de

interesse para a saúde. Cabe à Anvisa, por seu turno, promover a proteção da saúde

da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização

de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, entre eles os medicamentos.

Tratando-se de matéria cuja competência para legislar é concorrente da União, dos

Estados  e  do  Distrito  Federal,  conforme  mencionado,  caberia  aos  Estados,  nos

termos  do  disposto  no  art.  24,  §  2º,  da  Constituição  Federal,  suprir  as  lacunas

existentes  na  norma  federal,  as  quais,  relativamente  à  questão  em  análise,  não

existem. Com efeito, pode-se constatar a existência de vasta legislação sobre o tema,

como também de diversos normativos  oriundos da Anvisa,  os  quais  disciplinam a
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fiscalização  e  o  comércio  dos  medicamentos,  o  que  nos  leva  a  opinar  pela

inviabilidade de trâmite do projeto. Por último, deve ser acrescentada aos argumentos

expendidos a inviabilidade de esta Casa Legislativa restringir a venda de produtos

que nem sequer se encontram com o prazo de validade vencido, conforme previsto

no art. 1º do projeto.”

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 465/2011.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator – Rosângela Reis – Bruno Siqueira – André

Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 642/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o Projeto de Lei nº 642/2011, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.911/2009, “atribui ao Estado a obrigação de

fornecer,  gratuitamente,  bloqueador  solar  às  pessoas  carentes,  que  especifica,

residentes  no  Estado,  vítimas  de  queimaduras,  portadoras  de  lúpus  eritematoso,

câncer de pele, vitiligo, albinismo e demais doenças de pele que justifiquem seu uso e

dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 17/3/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

O projeto  vem 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.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 642/2011 obriga o Estado a fornecer, gratuitamente, bloqueador

solar nos casos em que especifica às pessoas com renda mensal de até três salários

mínimos e mediante apresentação de prescrição médica. Estabelece, ainda, que as

despesas  com  a  execução  da  lei  correrão  por  conta  das  dotações  próprias,
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suplementares, se necessário. O gozo dos referidos direitos será garantido mediante

o cadastramento feito nos postos de saúde.

Embora o projeto em análise seja fruto de desarquivamento, esta Comissão não

chegou a analisá-lo na legislatura anterior. Todavia, com assunto correlato, tramitou

nesta Casa o Projeto de Lei  nº  3.888/2009,  que “inclui  os  produtos considerados

como protetores ou bloqueadores solares na relação de medicamentos e dá outras

providências”.  Dada  a  semelhança  do  objeto,  reproduzimos,  parcialmente,  os

argumentos jurídicos apresentados quando da tramitação do projeto citado:

“No âmbito de nossa competência, temos a informar que a Lei Federal nº 5.991, de

1973,  em  seu  art.  4º,  conceitua  medicamento  como  ’produto  farmacêutico,

tecnicamente obtido ou elaborado,  com finalidade profilática,  curativa,  paliativa  ou

para  fins  de  diagnóstico’.  E  a Portaria  nº  344,  de  1998,  do  Ministério  da  Saúde,

estabelece que,  além de ação  profilática,  o  medicamento  deve ter  ação curativa,

paliativa ou para fins de diagnóstico.

Ainda na esfera federal, o Decreto nº 79.094, de 1977, que regulamenta a Lei nº

6.360, de 1976, define produtos antissolares em seu art. 49, inciso III, alínea “i”, como

‘produtos  destinados  a  proteger  a  pele  contra  queimaduras  e  endurecimento

provocado  pelas  radiações,  diretas  ou  refletidas,  de  origem  solar  ou  não,

dermatologicamente  inócuos  e  isentos  de  substâncias  irritantes  ou

fotossensibilizantes,  e  nos  quais  as  substâncias  utilizadas  como protetoras sejam

estáveis e não se decomponham sob a ação das radiações ultravioletas, por tempo

mínimo de duas horas’.

Verifica-se, portanto, que, nos termos da legislação federal, por não apresentarem

propriedades terapêuticas,  os  protetores  ou  bloqueadores solares  não podem ser

considerados medicamentos.

São  eles  considerados  cosméticos  –  ‘produtos  para  uso  externo,  destinados  à

proteção ou ao embelezamento das diferentes partes do corpo’ –, segundo a citada

Lei Federal nº 6.360, em seu art. 3º, inciso V.

Ainda  sobre  o  assunto,  temos  a  Lei  Federal  nº  9.782,  de  1999,  que  inclui  os

cosméticos entre os bens e produtos submetidos ao controle e à fiscalização sanitária

da  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  –  Anvisa.  Esta,  no  uso  de  sua
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competência,  editou  a  Resolução nº  237,  de 22/8/2002,  que trata  exatamente  do

regulamento técnico dos protetores solares em cosméticos.

O art. 52, inciso I, da também já mencionada Lei Federal nº 6.360, estabelece que,

quando um só estabelecimento industrializar ou comercializar produtos de natureza

ou finalidade diferentes, será obrigatória a existência de instalações separadas para a

fabricação e o acondicionamento dos materiais, substâncias e produtos acabados.

Além disso  e  principalmente,  o  estabelecimento  de  regras  dessa natureza,  que

dizem respeito à distribuição de produtos em todo o território nacional, deve ser feito

mediante  norma  nacional,  uma  vez  que  o  Brasil  é  um  só  mercado,  regido  pela

legislação federal.”

Importa destacar que, ainda que se tratasse de medicamento, o fornecimento de

bloqueador solar às pessoas com renda mensal de até três salários mínimos violaria

os princípios constitucionais de universalidade do Sistema Único de Saúde – SUS.

Com  efeito,  a  assistência  farmacêutica  prestada  pelo  SUS  observa,  entre  outros

princípios, o da universalidade de acesso e o da igualdade da assistência à saúde,

sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, nos termos do art. 7º, I e IV, da

Lei nº 8.080, de 19/9/90, conhecida como Lei Orgânica da Saúde. Dessa forma, todos

os medicamentos fornecidos pelo sistema – essenciais, excepcionais e estratégicos –

são  gratuitamente  distribuídos  na  rede  pública  de  saúde,  observados  os  critérios

legais, devendo o acesso a eles ser universal e igualitário, nos termos do art. 196 da

Constituição da República.

Quanto  ao  dispositivo  que  prevê a  necessidade  de regulamentação  da  lei  pelo

Poder Executivo, também encontramos óbice à sua manutenção, tendo em vista que

tais  disposições  se  encontram  na  esfera  da  competência  federal.  Portanto,  não

poderia o Poder Executivo estadual dispor sobre o assunto.

Além das considerações acima, a proposição deveria observar a preservação do

equilíbrio  fiscal,  mantendo-se  a  estrita  obediência  aos  limites  previstos  na  Lei

Complementar Federal nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF. O art.

17 dessa lei determina que os atos que criarem ou aumentarem despesa de caráter

continuado, como é o caso das despesas aqui tratadas, deverão ser instruídos com a

estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que passem a vigorar
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e nos dois subsequentes e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.

Por essas razões, não obstante a legítima preocupação do autor, consideramos que

o projeto não encontra respaldo no ordenamento jurídico em vigor.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 642/2011.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator – Rosângela Reis – André

Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 736/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  no  118/2007,  “dispõe  sobre  a  celebração  de

parcerias  entre o poder público e entidades e organizações de assistência social,

para a execução de ações no âmbito da política de assistência social”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/3/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da Previdência e da Ação Social e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Inicialmente, cabe a esta Comissão examinar, em caráter preliminar, os aspectos

jurídicos, constitucionais e legais da matéria, nos termos do disposto no art. 188, c/c o

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise dispõe sobre a celebração de convênios entre o Poder

Executivo e entidades e organizações de assistência social visando à execução de

ações nesse campo.

Vale ressaltar que na legislatura passada tramitou nesta Casa o Projeto de Lei nº

118/2007, com conteúdo idêntico ao do ora analisado. Como não houve alterações

jurídicas  supervenientes,  somos  levados  a  ratificar  o  posicionamento  adotado

anteriormente por esta Comissão, em parecer cujo texto transcrevemos a seguir:

“Conforme se  depreende da análise  da  proposição,  percebe-se  a  pretensão  de
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traçar  diretrizes  e  estabelecer  parâmetros  gerais  para  a  celebração dos  referidos

convênios  no  Estado.  A  esse  respeito,  faz-se  necessário  tecer  algumas

considerações, nos limites da competência desta Comissão.

A Constituição da República, no título que trata da ordem social, dedicou todo um

capítulo à seguridade social, disciplinando a matéria nos arts. 194 a 204. Nos termos

do primeiro, “a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos

relativos à saúde, à previdência e à assistência social”. Note-se que a assistência

social integra o tripé da seguridade social, que foi constitucionalmente subdividida em

normas sobre a saúde, a previdência e a assistência social.

A competência  para  legislar  sobre  seguridade  social  é  privativa  da  União,  nos

termos  do  art.  22,  XXIII,  da  Constituição  da  República.  A esse  respeito,  importa

esclarecer que, segundo o art. 204, I, da Carta Magna, as ações governamentais, no

que  toca  à  assistência  social,  serão  organizadas  com  base  na  descentralização

político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e

a coordenação e a execução dos programas às esferas estadual e municipal, bem

como a entidades beneficentes e de assistência social.

A União, fazendo uso de sua competência constitucional, editou, em 7/12/93, a Lei

Federal no 8.742, mais conhecida como Lei Orgânica da Assistência Social – Loas.

Tal norma traça as diretrizes  da política nacional,  a serem seguidas por todos os

entes  federados,  e  determina,  expressamente,  em  seu  art.  11,  que  as  ações  de

assistência social nas três esferas de governo sejam realizadas de forma articulada,

cabendo  aos  Estados,  ao  Distrito  Federal  e  aos  Municípios  a  coordenação  e  a

execução dos programas, em suas respectivas áreas.

Percebe-se, assim, que ao Estado compete a execução das políticas de assistência

social, podendo ele legislar para organizar a sua atuação nesse campo, observada a

legislação federal. Atento a essa competência, o legislador mineiro editou a Lei no

12.262, de 1996, que dispõe sobre a Política Estadual de Assistência Social e cria o

Conselho Estadual de Assistência Social – Ceas.

Sob essa ótica, não se nos afigura razoável a afirmação de que o Estado não tem

competência para legislar sobre assistência social. Ademais, a própria Constituição
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da República, em seu art. 203, dispõe que

‘Art.  203  –  A  assistência  social  será  prestada  a  quem  dela  necessitar,

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

I – a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

II – o amparo às crianças e adolescentes carentes;

III – a promoção da integração ao mercado de trabalho;

IV  –  a  habilitação  e  reabilitação  das  pessoas  portadoras  de  deficiência  e  a

promoção de sua integração à vida comunitária;

V – a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de

deficiência  e  ao  idoso  que  comprovem  não  possuir  meios  de  prover  à  própria

manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.’

O  Estado pode legislar  sobre  as  matérias  que a  Constituição  da  República  lhe

reservou  explicitamente,  como,  por  exemplo,  proteção  e  integração  social  das

pessoas portadoras  de  deficiência  e proteção à infância  e  à  juventude,  conforme

preceituam os incisos XIV e XV do art. 24.

Nessa perspectiva, entendemos que não existe óbice constitucional à tramitação da

matéria.  Ademais, trata-se de normas relativas à celebração de convênios entre o

Estado e entidades e organizações de assistência social para a execução de ações

nesse campo.

A esse respeito, é importante esclarecer que o projeto não contém uma autorização

para  que  o  Poder  Executivo  firme  convênio  com  as  referidas  entidades,  mas

estabelece diretrizes e parâmetros gerais para a celebração dos convênios.

De fato, conforme já foi salientado reiteradas vezes por esta Comissão, o Poder

Legislativo não tem competência para editar norma autorizando o Executivo a firmar

convênio,  uma  vez  que  a  celebração  de  convênio  é  atividade  de  caráter

eminentemente administrativo, sendo, portanto, da competência deste último. 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.

Por ser oportuno, ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da

Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  no  165,  publicada  no  ‘Diário  da  Justiça’ de

26/9/97, decidiu que o Executivo não necessita da autorização do Legislativo para
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firmar convênios, suspendendo a eficácia do inciso XXV do art. 62 da Constituição

Estadual,  o  qual  determinava  que  competia  à  Assembleia  Legislativa  ‘autorizar

celebração de convênio pelo Governo do Estado com entidade de direito público ou

privado e ratificar o que, por motivo de urgência, ou de interesse público, for efetivado

sem essa autorização, desde que encaminhado à Assembleia Legislativa nos dez

dias subsequentes à sua celebração’.

Entretanto, nada impede que o legislador edite norma que contenha diretrizes para

a celebração de convênios no âmbito do Estado.

A Lei Orgânica da Assistência Social já previu, em seu art. 10, a possibilidade de

celebração de convênio entre  os  entes federados  e  as  entidades de organização

social, estabelecendo que ‘a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal

podem celebrar convênios com entidades e organizações de assistência social, em

conformidade com os Planos aprovados pelos respectivos Conselhos’. E, em seu art.

3o,  preceitua  que  consideram-se  entidades  e  organizações  de  assistência  social

aquelas  que  prestam,  sem  fins  lucrativos,  atendimento  e  assessoramento  aos

beneficiários abrangidos por aquela lei, bem como as que atuam na defesa e garantia

de seus direitos.

Em  já  consagrada  conceituação,  Hely  Lopes  Meirelles  define  convênios  como

“acordos  firmados  por  entidades  públicas  de  qualquer  espécie,  ou  entre  estas  e

organizações particulares, para a realização de objetivos de interesse comum dos

partícipes” (“Direito Administrativo Brasileiro”, 26a edição, p. 377).

Na  lição  de  Marçal  Justen  Filho,  rigorosamente,  a  categoria  do  contrato

administrativo abrange inclusive a figura do convênio, que se sujeita a regime jurídico

próprio. Em suas palavras, ‘o convênio consiste numa avença em que dois ou mais

sujeitos,  sendo  ao  menos  um  deles  integrante  da  Administração  Pública,

comprometem-se a atuar de modo conjugado para a satisfação de necessidades de

interesse coletivo, sem intento de cunho lucrativo. A característica do convênio reside

na  ausência  de  interesse  especulativo  de  todas  as  partes,  que  atuam

harmonicamente  para  o  bem  comum’  (‘Curso  de  Direito  Administrativo’,  p.  286).

Nesse sentido, vale ressaltar que o convênio está disciplinado, de modo genérico, no

art. 116 da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993.



1027
____________________________________________________________________________

Essa  lei  institui  normas  gerais  sobre  licitação  e  contratação  administrativa,

decorrendo diretamente do art. 22, XXVII, da Constituição da República, segundo o

qual  compete  privativamente  à  União  legislar  sobre  ‘normas  gerais  de  licitação  e

contratação,  em  todas  as  modalidades,  para  as  administrações  públicas  diretas,

autárquicas  e  fundacionais  da  União,  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios,

obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedade de

economia mista, nos termos do art. 173, § 1o, III’.

Note-se que a Constituição da República reserva à União a competência privativa

para editar normas gerais sobre licitação e contratação administrativa em todas as

suas modalidades. Isso significa que o Estado tem competência legislativa específica

para disciplinar  a matéria,  podendo,  assim,  suplementar  a legislação federal  para

atender às suas peculiaridades.

O  projeto  em  exame,  ao  pretender  disciplinar  especificamente  a  celebração  de

convênios na área da assistência social no Estado, sem perder de vista a legislação

federal pertinente, destinada a veicular normas gerais, notadamente o art. 116 da Lei

Federal no 8.666, traduz a vontade constitucional. Nesse sentido, vale lembrar que o

legislador mineiro já editou norma semelhante: a Lei no 15.299, de 9 de agosto de

2004, que dispõe sobre a realização de convênio entre o Estado e as Associações de

Proteção e Assistência aos Condenados – Apacs.

É também importante esclarecer que, ao estabelecer diretrizes e parâmetros gerais,

a serem observados na celebração dos convênios, o legislador não desrespeita o

princípio da separação e independência dos Poderes, por não invadir  a seara de

competência do Executivo e eliminar toda e qualquer liberdade deste Poder. Assim,

cabe  ao  Poder  Executivo  decidir,  segundo  a  sua  discricionariedade,  balizada  por

critérios  de  oportunidade  e  conveniência,  a  respeito  da  celebração  ou  não  de

convênios, os quais,  uma vez celebrados, deverão observar os parâmetros gerais,

traçados pela legislação vigente.

A respeito deste  ponto,  convém  ainda ressaltar  que  a  Lei  no  12.262,  de  1996,

determina que compete ao Conselho Estadual de Assistência Social – Ceas – aprovar

os  critérios  para  a  celebração  dos  contratos  ou  convênios  entre  os  órgãos

governamentais e não governamentais na área da assistência social. Daí se extrai
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que existe órgão técnico na estrutura organizacional do Poder Executivo encarregado

da aprovação de critérios específicos para a celebração de convênios na área da

assistência  social.  Isso,  no  entanto,  como  já  foi  enfatizado,  não  impede  que  o

legislador  estabeleça  diretrizes  e  parâmetros  gerais.  Com  efeito,  resguarda-se  a

margem de liberdade do Executivo  a fim de que integre,  a seu critério,  a  norma

jurídica diante dos casos concretos.

Dessa  maneira,  à  luz  da  fundamentação  apresentada,  entendemos  que  não

existem óbices de natureza jurídica, constitucional e legal à tramitação da matéria.

Contudo, julgamos oportuna a apresentação do Substitutivo no 1, a seguir redigido,

com vistas a adequar a proposição à técnica legislativa e a suprimir o alto grau de

detalhamento  de  algumas  questões,  o  que  não  se  coaduna  com  a  natureza  da

disciplina que se pretende instituir.”

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei no 736/2011 na forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado.

Substitutivo no 1

Dispõe sobre a celebração de convênios entre o Estado e entidades e organizações

de assistência social.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Na celebração de convênios com entidades e organizações de assistência

social para a realização de ações e serviços na área da assistência social, o Poder

Executivo deverá observar a legislação pertinente, especialmente a Lei Federal no

8.666, de 21 de junho de 1993, o Plano Estadual de Assistência Social aprovado pelo

Conselho Estadual de Assistência Social – Ceas – e o que dispõe esta lei.

§ 1° – Consideram-se entidades e organizações de as sistência social, para os fins

desta  lei,  aquelas  sem  fins  lucrativos,  que  têm  expressamente  definida  nos

respectivos  estatutos  a  prestação  de  atendimento  e  assessoramento  aos

destinatários das ações e serviços assistenciais ou a atuação na defesa e garantia de

seus direitos.

§ 2° – Para os efeitos desta lei, considera-se sem fins lucrativos a pessoa jurídica

de direito privado que não distribui, entre os seus sócios ou associados, conselheiros,
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diretores, empregados ou doadores,  eventuais excedentes operacionais,  brutos ou

líquidos,  dividendos,  bonificações,  participações  ou  parcelas  do  seu  patrimônio,

auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplica integralmente na

consecução do respectivo objeto social.

Art. 2° – As ações e serviços de que trata o “caput ” do art. 1o desta lei têm por

objetivos primordiais:

I – o amparo à criança e ao adolescente carente;

II – o amparo ao idoso carente;

III – o amparo à pessoa portadora de deficiência, a promoção de sua habilitação

profissional e de sua integração à vida comunitária e ao mercado de trabalho;

IV – o amparo à família carente e a promoção da integração de seus membros ao

mercado de trabalho;

V – a garantia à família carente do convívio familiar, comunitário e social.

Art. 3º – A celebração e execução dos convênios de que trata esta lei regem-se

pelas seguintes diretrizes:

I – primazia do atendimento às necessidades sociais;

II – eficiência na execução das ações e serviços assistenciais e no emprego dos

recursos públicos;

III – qualidade na prestação dos serviços;

IV – respeito aos direitos dos destinatários das ações e serviços, sendo vedada a

comprovação vexatória de necessidade;

V – respeito aos direitos dos agentes privados responsáveis pelas ações e serviços;

VI – igualdade de direito de acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer

natureza;

VII – responsabilidades social e fiscal;

VIII – divulgação ampla das ações e serviços assistenciais, bem como dos recursos

concedidos pelo poder público e dos critérios para sua concessão;

IX  –  complementaridade  entre  poder  público  e  entidades  e  organizações  de

assistência social.

Art.  4º  –  Para  firmar  convênio  com o Poder  Executivo,  nos  termos desta  lei,  a

entidade deverá:
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I – estar cadastrada no Conselho Municipal de Assistência Social do Município em

que for registrada ou no Conselho Estadual de Assistência Social – Ceas –, quando

for o caso;

II – estar em dia com a prestação de contas de recursos públicos recebidos em

função de contrato,  convênio  ou  outro  instrumento  congênere,  junto  ao  órgão ou

entidade competente;

III – apresentar plano de trabalho, o qual deverá ser aprovado pelo Ceas.

Art. 5º – O plano de trabalho proposto pela entidade deverá conter as seguintes

informações, dentre outras a critério do Ceas:

I – razões que justifiquem a celebração do convênio;

II – descrição completa do objeto a ser executado;

III – descrição das metas a serem atingidas, qualitativa e quantitativamente;

IV – cronograma de execução do objeto;

V – cronograma de desembolso;

VI – plano de aplicação dos recursos financeiros.

Art.  6º – São cláusulas essenciais do termo de convênio firmado entre o Poder

Executivo e as entidades de que trata esta lei:

I  -  a do objeto, que conterá a especificação do plano de trabalho proposto pela

entidade;

II - a de estipulação das metas a serem atingidas e do cronograma;

III - a de previsão de receitas e despesas a serem realizadas em seu cumprimento;

IV  -  a  que  estabelece  os  direitos,  responsabilidades  e  obrigações  das  partes

signatárias.

Art. 7º – São deveres da entidade conveniada:

I – aplicar os recursos em conformidade com o plano aprovado pelo Ceas;

II – prestar contas ao Ceas da aplicação dos recursos recebidos;

III – divulgar, na comunidade, os valores dos recursos recebidos e a prestação de

contas de sua aplicação, com periodicidade não superior a seis meses.

Art. 8º – São responsabilidades do Poder Executivo na execução dos convênios de

que trata esta lei:

I – o repasse de recursos, nos termos ajustados;
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II  – a fiscalização e o acompanhamento da gestão dos recursos, bem como do

desempenho da entidade e dos ganhos sociais.

Art.  9º  –  É  vedada  a  transferência  de  recursos  públicos  para  a  execução  de

convênio de que trata esta lei antes da aprovação do plano de trabalho pelo Ceas, da

assinatura do termo de convênio pelas partes e da publicação do extrato do termo de

convênio no órgão oficial do Estado.

Art. 10 – O disposto nesta lei aplica-se, no que couber, aos convênios que tenham

por objeto a prestação de serviços contínuos e aos convênios que não impliquem

repasse de recursos públicos.

Art. 11 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator – Rosângela Reis – André

Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 851/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Gilberto Abramo, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.356/2009,  “proíbe  a  emissão  de

comprovantes em papéis termossensíveis no Estado de Minas Gerais”.

Foram anexados à proposição o Projeto de Lei nº 1.397/2011, da Deputada Ana

Maria Rezende, e o Projeto de Lei nº 1.411/2001, do Deputado Elismar Prado, por

conter matéria de conteúdo similar.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 31/3/2011, foi o projeto distribuído a esta

Comissão,  para  receber  parecer  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 matéria constante do projeto em análise já foi objeto de estudo desta Comissão

quando da tramitação do Projeto de Lei nº 3.356/2009. Como não ocorreu alteração

de  ordem  constitucional  ou  legal  que  alterasse  o  entendimento  sobre  a  matéria,

acolhemos,  na  íntegra,  o  parecer  exarado  pelo  relator,  naquela  oportunidade,
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conforme a seguir redigido:

“A  proposta  em  análise  tem  como  objetivo  a  proteção  dos  interesses  dos

consumidores  do  Estado,  que,  muitas  vezes,  se  veem  em  dificuldades  com  a

emissão, pelos fornecedores, de documentos em papel cuja impressão se apaga em

curto tempo. A situação se agrava mais ainda quando o consumidor, como medida de

segurança,  deve manter  a  guarda  do  comprovante  de  quitação  do  débito  muitas

vezes  por  prazo  superior  a  cinco  anos,  para  não  correr  o  risco  de  ser  cobrado

novamente pelo mesmo serviço. A matéria tem sido objeto de discussão em diversas

Casas Legislativas do País, inclusive na Câmara Federal. Por exemplo, foi editada

recentemente,  no  Estado  de  São  Paulo,  a  Lei  nº  13.551,  de  2/6/2009,  sobre  o

assunto. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, constante na Lei Federal nº

8.078,  de  11/9/90,  reconhece  a  vulnerabilidade  do  consumidor  no  mercado  de

consumo  e  coloca  como  princípio  norteador  das  relações  jurídicas  que  se

estabelecem entre as partes a proteção dos interesses econômicos do chamado elo

fraco  da  cadeia  de  consumo.  Não  se  mostra  razoável,  portanto,  permitir  que  se

emitam recibos e outros comprovantes de pagamento em documento impresso que

não  preserva  suas  características,  notadamente  a  impressão,  por  prazo  superior

àquele legalmente previsto para prescrição do débito. A Constituição da República,

conforme se observa pelo disposto em seu art. 24, atribui competência concorrente à

União,  aos Estados e ao Distrito  Federal  para dispor sobre produção,  consumo e

responsabilidade por dano ao consumidor (incisos V e VIII). Inexistindo normas gerais

sobre  o  tema,  conforme  ocorre  no  caso  em  análise,  remanesce  a  competência

residual do Estado para editar lei sobre a matéria, segundo a previsão constante no §

3º do artigo cogitado. Por outro lado, não há vedação a que se instaure, no caso, o

processo legislativo por iniciativa parlamentar, uma vez que a proteção ao consumidor

não  se  insere  entre  as  matérias  previstas  no  art.  66  da  Constituição  mineira.

Entendemos ser pertinente a aprovação da proposta na forma do Substitutivo nº 1,

apresentado ao final deste parecer, com o objetivo de melhor adequar o projeto sob o

ponto de vista da técnica legislativa. Propõe-se, ainda, como tempo de duração dos

documentos cogitados pela proposta, o período de dez anos, o que corresponde ao

maior prazo prescricional previsto na legislação civil brasileira.”
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Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 851/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Regulamenta a utilização de papel para a emissão, pelo fornecedor ou preposto, de

documento de interesse do consumidor.

A Assembleia Legislativa do Estado Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O documento escrito, emitido pelo fornecedor ou preposto, de interesse do

consumidor será impresso de modo a permitir a leitura por prazo não inferior a dez

anos.

Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas nos arts. 56 a 59 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos cento

e oitenta dias após essa data.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  –  Bruno  Siqueira  –  André  Quintão  –

Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 881/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Carlin Moura, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  1.046/2007,  “dispõe  sobre  incentivos  e

benefícios  para fomentar  as  atividades de caráter  desportivo no  Estado de Minas

Gerais e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 1º de abril de 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 matéria constante do  projeto em tela  já  foi  objeto de estudo desta Comissão

quando da tramitação do Projeto de Lei nº 1.046/2007. Como não ocorreu alteração
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de ordem  constitucional  ou  legal  que propiciasse um novo entendimento  sobre  a

matéria acolhemos, na íntegra, o parecer exarado pelo relator naquela oportunidade,

adequando  o  substitutivo  então  apresentado  às  datas  dos  créditos  tributários,

conforme  se  transcreve  a  seguir:  “O  projeto  em  tela  pretende  implementar  uma

política  de  incentivo  fiscal  com  base  nos  impostos  arrecadados  pelo  Estado,

instituídos segundo a previsão constante nos arts. 144 e seguintes da Constituição

mineira,  com  o  objetivo  de  desenvolver  a  prática  do  desporto  educacional,  de

participação e de rendimento. Segundo os termos da proposição em análise, até o

ano de 2015, poderão ser deduzidos dos tributos devidos pelo contribuinte os valores

despendidos, a título de patrocínio ou doação, no apoio direto a projetos desportivos

e  paradesportivos  previamente  aprovados  pelo  órgão  gestor  do  programa.  Ao

justificar a formulação da proposta, o autor enfatiza a necessidade da inserção do

Estado  em  programas  de  incentivo  ao  esporte,  nos  moldes  dos  projetos

desenvolvidos pelo governo federal, mediante o estímulo à participação de pessoas

físicas e empresas na implementação de uma política voltada para o aprimoramento

da educação e dos próprios atletas. Passamos à análise do projeto. A Constituição

Federal, ao dispor sobre a matéria, atribui ao Estado o dever de fomentar as práticas

desportivas formais e não formais, observados os seguintes aspectos: a autonomia

das  entidades  desportivas;  a  destinação  de  recursos  públicos  para  a  promoção

prioritária  do  desporto  educacional  e,  em  casos  específicos,  do  desporto  de  alto

rendimento;  o  tratamento  diferenciado  para  o  desporto  profissional  e  o  não

profissional, como também a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de

criação nacional, conforme o art. 217 do Diploma Constitucional. A Carta mineira, por

seu turno, ao dispor sobre o desporto e o lazer,  em seu art. 218, assegura que o

Estado garantirá,  por  intermédio da rede oficial  de ensino e em colaboração com

entidades desportivas, a promoção, o estímulo, a orientação e o apoio à prática e à

difusão da educação física e do desporto formal e não formal. Nesse contexto, esta

Casa  editou  a  Lei  nº  15.457,  em  12/1/2005,  instituindo  a  Política  Estadual  do

Desporto,  com  o  objetivo  de  promover,  estimular,  orientar  e  apoiar  as  práticas

desportivas  formais  e  informais,  conforme seu art.  1º.  Foi  também aprovada pela

Assembleia  Legislativa  a  Lei  nº  16.318,  de  11/8/2006,  que  contém  matéria  de



1035
____________________________________________________________________________

natureza  similar  à  do  projeto  em  análise,  na  medida  em  que  ‘dispõe  sobre  a

concessão  de  desconto  para  pagamento  de  crédito  tributário  relativo  ao  Imposto

sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestação  de

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS –

inscrito em dívida ativa até 31 de dezembro de 2005, com o objetivo de estimular a

realização de projetos desportivos no Estado, nas condições especificadas’. Em que

pese  à  brilhante  iniciativa  do  autor  do  projeto,  algumas  questões  de  ordem

constitucional impedem que ele venha a tramitar nesta Casa, nos moldes propostos.

Deve ser considerado, em primeiro lugar, que a Constituição da República veda ‘a

vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesas’, ressalvando apenas

os  casos  previstos  no  art.  167,  IV,  entre  os  quais  não  se  inserem  as  práticas

desportivas. Considere-se ainda que qualquer incentivo de natureza fiscal com base

no ICMS deve ser conferido no âmbito do Conselho de Política Fazendária (art. 34 do

Ato  das  Disposições  Constitucionais  Transitórias  da  Constituição  Federal),  o  que

praticamente inviabiliza a adoção das medidas cogitadas por meio de lei estadual.

Por outro lado, a Lei Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000, determina que a

proposta de concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária

da qual decorra renúncia de receita esteja acompanhada da estimativa do impacto

orçamentário-financeiro  no  exercício  em que deva 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 está acompanhada de

medidas  de  compensação  que  aumentam  a  receita  por  meio  de  elevação  de

alíquotas,  ampliação  da  base  de  cálculo  ou  majoração  ou  criação  de  tributo  ou

contribuição. Não se pode perder de vista, entretanto, a regra geral, segundo a qual

as  matérias  de  natureza  tributária  inserem-se  na  órbita  de  competência  da

Assembleia Legislativa, conforme o art. 61, III, da Constituição mineira. Não havendo

espaço para que se implementem medidas que vinculem a arrecadação de impostos

aos programas pretendidos nem para que se constituam programas que resultem em

renúncia de receita, entendemos ser pertinente a apresentação do projeto na forma

do Substitutivo nº 1, para corrigir  as distorções existentes. O substitutivo promove

alterações na mencionada Lei nº 16.318, de modo a vincular o programa de incentivo
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ao  esporte,  apenas  e  exclusivamente,  aos  créditos  tributários  inscritos  em  dívida

ativa. Com efeito, o entendimento doutrinário predominante aponta no sentido de que

os créditos inscritos em dívida ativa não constituem receita tributária, e, portanto, sua

vinculação  não  depara  com  os  óbices  de  natureza  constitucional  e  legal

anteriormente  evidenciados.  Por  outro  lado,  a  implementação  do  programa,  nos

moldes propostos, não implicará perda de receita, valendo lembrar que a instituição

de  mecanismos  dessa  natureza  tem  como  resultado  imediato  a  recuperação  de

valores que sequer constam no orçamento do Estado como receita tributária. É bem

verdade que a lei que se pretende alterar versa sobre desconto para pagamento de

crédito tributário  como estímulo à realização de projetos desportivos no Estado. A

referida norma, entretanto, restringe tais incentivos aos créditos relativos ao ICMS. O

substitutivo  ora  apresentado  amplia  os  incentivos  para  todo  e  qualquer  crédito

tributário inscrito em dívida ativa, o que, sem sombra de dúvida, amplia o leque de

possibilidades para financiamento de projetos desportivos. Por último, é importante

enfatizar que não existe, no caso, nenhuma vedação a que se instaure o processo

legislativo  por  iniciativa  parlamentar,  uma vez  que  a  matéria  não se insere  entre

aquelas arroladas no art. 66 da Constituição mineira.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 881/2011, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera o art. 1º e o “caput” do art. 5º da Lei nº 16.318, de 11 de agosto de 2006, que

dispõe sobre a concessão de desconto para pagamento de crédito tributário inscrito

em dívida ativa, com o objetivo de estimular a realização de projetos desportivos no

Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 1º e o “caput” do art. 5º da Lei nº 16.318, de 11 de agosto de 2006,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  1º  –  O  Poder  Executivo  concederá  desconto  para  pagamento  de  crédito

tributário inscrito em dívida ativa até 31 de dezembro de 2010, com o objetivo de

estimular  a  realização  de  projetos  desportivos  no  Estado,  nas  condições
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especificadas nesta lei.

(...)

Art. 5º – O crédito tributário inscrito em dívida ativa até 31 de dezembro de 2010

poderá ser quitado com desconto de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor das

multas e dos juros de mora, desde que o sujeito passivo apóie financeiramente a

realização de projeto desportivo no Estado, nos termos desta lei.”.

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

Sala das Comissões, 7 de julho de 2011.

Sebastião Costa,  Presidente -  André Quintão,  relator – Rosângela Reis – Bruno

Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 916/2011

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 1.057/2007, transforma os motoristas auxiliares

de  veículos  de  aluguel  a  taxímetro  em  permissionários  autônomos  e  dá  outras

providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 1º/4/2011, o projeto de lei foi distribuído às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas.

Cabe-nos,  preliminarmente,  emitir  parecer  sobre  sua  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, consoante o disposto no art. 195, c/c o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto  em  epígrafe,  conforme  dispõe  seu  art.  1º,  transforma  os  condutores

auxiliares  de  veículos  de  transporte  individual  de  passageiros  por  táxi  especial

metropolitano em região metropolitana do Estado, referidos no inciso V do art. 4º da

Lei nº 15.775, de 2005, em permissionários de veículos de transporte individual de

passageiros por táxi especial metropolitano. Nos termos do § 1° desse artigo, só terão

direito às permissões referidas na proposta os condutores auxiliares que estiverem

cadastrados e em efetiva atividade em região metropolitana até o dia 31/3/2007.
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Já o art. 2º estabelece que, a partir da vigência da lei, o Departamento de Estradas

de  Rodagem  do  Estado  de  Minas  Gerais  –  DER-MG  –  deverá,  todos  os  anos,

proceder  ao  recadastramento  dos  veículos  permissionários  e  à  substituição  das

permissões  cessantes  mediante  seleção  precedida  de  provas  definidas  em

regulamento a ser editado pelo Poder Executivo.

Em sua justificação, o autor lembra que tem ocorrido injustiça social no sistema de

táxis  metropolitanos  de  Belo  Horizonte,  em  vista  da  exploração  dos  condutores

auxiliares pelos permissionários do serviço, que compram placas de táxis sem nunca

terem  conduzido  um  veículo  de  praça  e  cobram  dos  auxiliares,  aqueles  que

efetivamente dirigem, diárias absurdas. Opera-se grave exploração de mão de obra.

Os condutores auxiliares cumprem jornada diária exorbitante e não possuem direitos

trabalhistas  básicos,  tais  como  FGTS,  INSS,  férias,  13º  salário,  seguro-saúde  e

outros. Segundo informa, os  auxiliares,  conforme pesquisas realizadas pelo poder

público, estão mais expostos aos atos de violência perpetrados contra táxis, como

assaltos e sequestros, uma vez que a necessidade de pagarem altas diárias os força

ao alongamento indiscriminado da jornada de trabalho.

Dispõe o inciso V do art. 4º da Lei nº 15.775, de 17/10/2005, que regulamenta o

serviço  público  de  transporte  individual  de  passageiros  por  táxi  em  região

metropolitana e dá outras providências, que condutor auxiliar é o motorista designado

pelo  permissionário  ou  pela  empresa  permissionária,  regularmente  inscrito  no

cadastro de condutores de táxi do DER-MG e autorizado a conduzir táxi da categoria

em que esteja cadastrado. Por sua vez, o art. 1º da referida lei dispõe que o serviço

público de transporte individual  de passageiros por  táxi especial  metropolitano em

região metropolitana do Estado será licitado, administrado e fiscalizado pelo DER-

MG. Observa-se, com efeito,  que já consta na legislação estadual a exigência de

licitação.

Ademais,  dispõe  o  inciso  XXI  do  art.  37  da  Constituição  da  República  que,

ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, os serviços, as compras

e  as  alienações  serão  contratados  mediante  processo  de  licitação  pública  que

assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. Os casos que admitem

dispensa  ou  inexigibilidade  de licitação  estão  previstos  nos  arts.  24  e  25  da  Lei
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Federal nº 8.666, de 1993, e não incluem permissão para operar táxi. Tais regras são

de competência  da  União,  uma vez que a  ela  compete  editar  normas gerais  em

matéria de licitação, conforme previsto no inciso XXVII do art. 22 da Constituição da

República.

Assim, não pode o Estado, por lei própria, criar novas hipóteses de dispensa ou

inexigibilidade, sob pena de afronta ao pacto federativo, que recebe proteção especial

da Constituição da República, notadamente nos arts. 1º, 18 e 60, § 4º, inciso I.

Por fim, deve-se considerar que a proposição não disciplina a contento a situação

dos atuais detentores da permissão do serviço público de transporte de passageiros

por táxi que efetivamente exercem a profissão de motorista e têm designado colegas

como condutores auxiliares.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 916/2011.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator – Rosângela Reis – André

Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.117/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei n° 3.198/2009, di spõe sobre a manutenção de

elevadores em edifícios residenciais e comerciais, públicos ou privados e dá outras

providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 15/4/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização

Financeira Orçamentária.

Cabe a esta Comissão emitir parecer quanto a sua juridicidade, constitucionalidade

e  legalidade,  conforme dispõe o  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  III,  “a”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação
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Em primeiro lugar, é importante mencionar que proposição similar tramitou nesta

Casa na legislatura anterior  (Projeto  de  Lei  n° 3.1 98/2009),  tendo esta  Comissão

concluído por sua antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade. Não obstante,

ao refletir  novamente sobre a matéria,  vislumbramos outros aspectos de natureza

jurídica que viabilizam a sua aprovação.

A proposição  em  tela  pretende  tornar  obrigatória  a  realização  da  manutenção

semestral  dos  elevadores  elétricos  instalados  nos  edifícios,  públicos  ou  privados,

comerciais  ou  residenciais,  por  empresas prestadoras de serviço,  habilitadas  pelo

órgão fiscalizador estadual competente.

Dispõe,  ainda,  sobre  os  órgãos  competentes  para  fiscalizar  a  manutenção  dos

elevadores; a responsabilidade civil e criminal, em caso de acidente decorrente do

descumprimento da norma, inclusive com a previsão de sanções administrativas; e

sobre o prazo para a regulamentação da norma.

No que tange à iniciativa, verificamos que não há óbice 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.

A instalação,  a manutenção, a reforma, o funcionamento e a modernização dos

elevadores  possui,  quanto  aos  aspectos  técnicos,  regulamentação  editada  pelos

órgãos federais competentes, levando em conta a necessidade da uniformidade das

regras em todo o território brasileiro.

O art. 2° da Lei Federal n° 9.933, de 20/12/99, est abelece que os regulamentos

técnicos deverão dispor sobre características técnicas de insumos, produtos finais e

serviços que não constituam objeto da competência de outros órgãos e de outras

entidades da administração pública federal, no que se refere a aspectos relacionados

com segurança, prevenção de práticas enganosas de comércio, proteção da vida e

saúde humana,  animal  e vegetal,  e  com o meio ambiente.  Prevê,  ainda,  que tais

regulamentos  deverão  considerar  o  conteúdo das  normas técnicas  adotadas pela

ABNT pertinentes ao caso.

A referida lei, em seu art. 3°, estabelece que ao I nstituto Nacional de Metrologia,

Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro – compete exercer, com exclusividade,
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o poder de polícia administrativa na área de metrologia legal e na área de avaliação

da  conformidade  em  relação  aos  produtos  por  ele  regulamentados  ou  por

competência que lhe seja delegada.

Observa-se que a proposição em análise não contraria  as  normas federais  que

estabelecem  a  regulamentação  técnica  sobre  o  assunto,  mas  apenas  amplia  a

segurança dos usuários de elevadores, ressaltando que a manutenção deve observar

as regras estabelecidas pelo órgão federal competente.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.117/2011.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Delvito Alves, relator – Bruno Siqueira – Rosângela

Reis - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.118/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Leonardo Moreira, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.197/2009, “obriga as empresas com página

na internet a disponibilizar o número do CNPJ e o endereço da sede”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 15/4/2011, 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 imprimir mais transparência às relações de consumo,

evitando  que  o  consumidor  venha  a  estipular  contratos  com  pessoas  que  se

aproveitam da internet para aplicar verdadeiros golpes no mercado de consumo.

Proposição  de  conteúdo  similar,  entretanto,  já  tramitou  nesta  Casa  Legislativa,

convertendo-se na Lei nº 18.039, de 12/1/2009, que “obriga o fornecedor de produtos

e serviços no Estado a prestar as informações que menciona e acrescenta artigo à

Lei nº 17.354, de 17 de janeiro de 2008”.
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Segundo a referida norma, o fornecedor de produto ou serviço que atue no Estado

deverá  incluir,  tanto  em  sua  página  na  internet  quanto  na  correspondência  que

encaminha ao consumidor,  o nome empresarial,  o endereço completo da sede ou

filial, o telefone de atendimento ao consumidor e o número de inscrição no Cadastro

Nacional de Pessoas Jurídicas.

A referida norma estabelece ainda as penalidades a que estão sujeitas as empresas

que descumprirem as normas ali insculpidas, reportando-se, neste caso, ao art. 56 do

Código de Proteção e Defesa do consumidor - CDC.

Constata-se, portanto, que a proposta em apreço não traz nenhuma inovação ao

mundo jurídico, não atendendo, pois, a um dos requisitos básicos da lei.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.118/2011.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – André Quintão, relator – Rosângela Reis – Bruno

Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.127/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.127/2011,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  2.992/2009,  dispõe  sobre  a

obrigatoriedade  da  apresentação  de  apólice  de  seguro  de  responsabilidade  civil

profissional de empresas de engenharia, arquitetura e agronomia em obras, projetos

e serviços contratados pelo Estado e dá outras providências.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  15/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas.

Compete a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, examinar a juridicidade, constitucionalidade e

legalidade da proposta.

Fundamentação
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Cumpre  dizer  que  proposição  de  conteúdo  idêntico  ao  da  proposta  em  exame

tramitou  nesta  Casa  na  legislatura  passada,  ocasião  em  que  a  Comissão  de

Constituição e Justiça emitiu parecer sobre a matéria. Como não houve alterações

jurídico-constitucionais  que  acarretassem  mudança  no  entendimento  consignado

naquele parecer, passamos a reproduzi-lo a seguir.

“O art. 1º da proposta pretende obrigar os Poderes do Estado a exigirem apólice de

seguro de responsabilidade civil profissional das empresas de engenharia, arquitetura

e agronomia nas obras, projetos e serviços por eles contratados.

De  acordo  com  o  art.  2º,  a  apólice  deverá  ser  apresentada  pelo  profissional

responsável  técnico pela execução da obra,  projeto ou serviço,  de acordo com a

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART –, emitida e registrada no Conselho

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG.

Nos termos do § 1º, a apólice deverá ser especificada para cada obra, projeto ou

serviço, de acordo com a Anotação de Responsabilidade Técnica apresentada. Ela

terá como importância segurada o percentual equivalente a 25% do valor da obra,

projeto ou serviço contratado cujo valor  seja superior  a 10% do valor  previsto na

alínea 'a' do inciso I do art. 23 da Lei Federal nº 8.666, de 21/6/93. Também será

exigida a apólice em caso de subcontratação.

Em linhas gerais, esse é o conteúdo da proposta, cujo intuito, segundo seu autor, é

assegurar  mais  qualidade,  solidez  e  segurança  nas  obras,  projetos  e  serviços

contratados pelos Poderes do Estado. Alega também o autor que inúmeras são as

obras  públicas  que  apresentam  problemas  por  falhas  nos  projetos  e  em  sua

execução,  'com vícios  construtivos de toda sorte,  causados pela má atuação das

empresas e dos profissionais contratados'. Adverte, ademais, que tal seguro não se

confunde com o seguro garantia, já exigido pela legislação para garantir término da

obra contratada.

O Decreto Lei nº 73, de 21/11/66, em seu art. 20, estabelece a obrigatoriedade do

seguro  de  responsabilidade  civil  do  construtor  de  imóveis  em  zonas  urbanas.  O

Decreto nº 61.687, de 7/12/67, submetia os órgãos públicos a essa exigência. No

entanto,  a  alínea 'e'  do  inciso  XIV do art.  40  da  Lei  nº  8.666,  de  1993,  trata  da

exigência  de  seguros,  quando  for  o  caso,  deixando  a  escolha  por  conta  do



1044
____________________________________________________________________________

administrador público.

Já o art. 69 diz que o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir

ou substituir às suas expensas o objeto do contrato em que se verificarem vícios de

construção,  defeitos  ou  incorreções  resultantes  da  execução  ou  de  materiais

empregados.  O  art.  70  responsabiliza  o  contratado  pelos  danos  causados

diretamente  à  administração  ou  a  terceiros  e  decorrentes  de  culpa  ou  dolo  na

execução  do  contrato.  Todavia,  nenhum  desses  dispositivos  torna  obrigatória  a

contratação do seguro.

O  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  por  meio  da  Lei  nº  12.385,  de  30/11/2005,

estabeleceu a obrigatoriedade da exigência de apólice de seguro de responsabilidade

civil  profissional  de  empresas  de  engenharia,  arquitetura  e  agronomia  em  obras,

projetos  e  serviços  contratados  pelo  poder  público  estadual.  A Lei  nº  12.645,  de

20/11/2006,  que  alterou  a  citada  Lei  nº  12.385,  estendeu  a  obrigatoriedade  da

exigência  aos  órgãos  da  administração  direta  e  indireta,  fundações,  empresas

públicas e sociedades de economia mista.

A apólice garante o pagamento de indenizações relativas a reparações por danos

materiais, corporais e morais involuntariamente causados a terceiros no exercício da

profissão,  assegurando  a  responsabilidade  técnica  do  profissional  e  garantindo  a

qualidade, solidez e segurança das obras, projetos e serviços executados.

O segurado é o profissional registrado no Crea-MG, enquanto responsável técnico

pelo  serviço,  conforme emissão da ART. O seguro cobre indenizações relativas a

reparações a terceiros. Estarão protegidos pelo seguro o contratante da obra, projeto

ou serviço e toda pessoa física ou jurídica estranha ao contrato que for de alguma

forma prejudicada, por danos materiais, corporais ou morais, ocorridos na execução

do serviço, conforme emissão da ART.

O profissional responsável por eventuais vícios de construção, pela execução de

obras  em  desrespeito  ao  projeto  e  por  projetos  mal  elaborados,  que  se

caracterizarem  após  o  término  da  obra,  estará  protegido  até  o  fim  do  prazo

prescricional legal da sua responsabilidade.

(...)

Atualmente a atividade da construção civil no Brasil cresce, e as perspectivas são
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de que esse crescimento continue ainda por muitas décadas, uma vez que há uma

grande  e  crescente  demanda  por  moradia,  estradas,  escolas,  etc.

Concomitantemente ao crescimento da construção civil no País, houve um aumento

no número de acidentes e problemas nas obras, principalmente em obras públicas.

Muitas vezes há desabamentos, resultando em ruínas parciais ou totais de prédios e

edifícios,  levando a mortes e grandes prejuízos;  noutras,  há problemas de menor

envergadura e consequências apenas patrimoniais: vazamentos, fissuras, queda de

cerâmica  da  fachada,  etc.  O  problema  da  má  qualidade  das  obras  civis  é

particularmente  preocupante  nas  obras públicas.  Obras  públicas  de  infraestrutura,

como estradas e obras de saneamento, por exemplo, exigem investimentos elevados,

e as empresas que se obrigam contratualmente a bem executá-las frequentemente

descuidam das normas técnicas e das cautelas necessárias à sua boa execução. O

resultado é o prematuro surgimento de problemas construtivos diversos, uma vez que

a construção com materiais de baixa qualidade ou com a utilização de mão de obra

pouco qualificada implica uma baixa durabilidade das obras públicas.

Não obstante o que se disse, é preciso refletir sobre a matéria do ponto de vista dos

princípios da razoabilidade e da eficiência. O Estado de Minas Gerais, atualmente,

pode  ou  não  exigir  o  seguro.  Hoje,  com  suporte  na  legislação  federal,  é  o

administrador público quem avalia e decide se deve exigir no edital a apresentação

de seguro por responsabilidade civil profissional. Diante do porte da obra ou serviço é

que se verifica se será vantajoso fazer tal exigência, pois o seguro implica aumento

de custo, uma vez que essa despesa será repassada ao contrato.

Entendemos que não é razoável exigir o seguro de responsabilidade técnica para

todas  as  obras,  projetos  e  serviços  de  engenharia,  arquitetura  e  agronomia

contratados pelo Estado, mesmo porque grande parte destas obras e serviços não

oferecem riscos que justifiquem a contratação de seguros dessa natureza.

Além disso, a adoção do seguro de responsabilidade civil profissional não resolve

os problemas apresentados em projetos, obras e serviços, uma vez que não impedirá

a  ocorrência  de  erros  ou  negligências.  Apenas  minimiza  suas  consequências.

Também é preciso ter em mente que as indenizações serão pagas apenas até o limite

contratado.  A  companhia  seguradora  limitar-se-á  ao  expressamente  contido  na
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apólice. Ressalte-se que o § 1º do art. 2º do projeto de lei em análise pretende exigir

que a apólice tenha como importância segurada o percentual equivalente a 25% do

valor da obra, projeto ou serviço contratado.

Não parece razoável, portanto, tornar generalizada essa exigência. O administrador

público deve ter mobilidade para definir certos itens do edital de licitação, ajustando

suas exigências ao objeto do futuro contrato. Tal procedimento está mais em sintonia

com  o  conteúdo  que  se  desdobra  dos  referidos  princípios  da  razoabilidade e  da

eficiência, este último inserto no 'caput' do art. 37 da Constituição da República.”

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.127/2011.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator – Rosângela Reis – André Quintão – Bruno

Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.169/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em análise, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.969/2007, “proíbe as instituições de ensino

superior  de  efetuarem  qualquer  tipo  de  cobrança  para  emissão  de  diploma  de

conclusão de curso”.

Em atendimento à decisão da Presidência, publicada no “Diário do Legislativo” de

30/4/2011, foi o Projeto de Lei nº 1.399/2011 a este anexado, nos termos do § 2º do

art. 173 do Regimento Interno.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  16/4/11,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão analisar a matéria sobre os seus aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

A proposição de lei em exame visa a proibir que as instituições de ensino superior
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cobrem pela emissão de diploma de conclusão de curso.

Como  alega  o  autor  da  proposição,  o  pagamento  de  taxa  para  expedição  de

diploma é competência da instituição de ensino que atesta a conclusão do curso, não

devendo  qualquer  valor  ser  repassado  para  o  formando  que  já  pagou  as

mensalidades devidas ao longo do curso ou estudou em instituição de ensino público

gratuito.

No que toca  à matéria,  cumpre-nos informar  que trata  ela  de questão afeta  ao

Direito  do  Consumidor  e  ao ensino.  A Constituição Federal  confere  à  União,  aos

Estados e ao Distrito Federal a competência para legislar concorrentemente sobre

educação e ensino e sobre responsabilidade por dano ao consumidor

A norma geral sobre educação, Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,

que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional – LDB –, prevê no seu art.

48 o seguinte:

“Art.  48  –  Os diplomas de cursos  superiores  reconhecidos,  quando registrados,

terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

§  1º  –  Os  diplomas  expedidos  pelas  universidades  serão  por  elas  próprias

registrados, e aqueles conferidos por instituições não-universitárias serão registrados

em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação.”

Embora no texto da lei federal não esteja explicitada a gratuidade da expedição do

diploma universitário, pode-se inferir que ela é decorrência do citado dispositivo que

confere às universidades a obrigatoriedade de registrar os diplomas.

A matéria  é  polêmica  e  enseja  inúmeras  discussões  jurídicas.  Nos  termos  da

decisão proferida no Recurso Extraordinário nº  593733/GO, julgado pelo Supremo

Tribunal Federal em 22/3/2011, que questionava a exigência de pagamento de taxa

para expedição de diploma universitário foi decidido que a expedição do diploma deve

ser  considerado uma extensão da obrigação do Estado “de manter  uma estrutura

institucional que permita ao cidadão comum, tenha ou não recursos financeiros, o

acesso ao ensino superior, em seus vários níveis, de graduação à pós-graduação,

ministrado  em  estabelecimentos  oficiais,  tendo  como  única  limitação  a  sua

competência intelectual”.  Nos termos da decisão negou-se seguimento ao recurso

interposto  pela  Universidade  Federal  de  Goiás  que  questionava  a  gratuidade  da



1048
____________________________________________________________________________

cobrança pela expedição do diploma.

Quantos aos aspectos jurídicos a serem analisados por esta Comissão, informamos

que o Estado tem competência para tratar da matéria, nos termos do art. 24, incisos

VII e IX. Ademais, não há regra constitucional que impeça a iniciativa parlamentar na

matéria em questão.

Por  fim,  cumpre  destacar  que  o  Projeto  de  Lei  nº  1.399/2011,  de  autoria  da

Comissão de Participação Popular,  foi  anexado ao projeto  de  lei  em análise.  Tal

projeto prevê a vedação da cobrança de taxa para a expedição e registro do diploma

não só pelas escolas de ensino superior mas também pelas escolas da educação

básica do Estado. O projeto estabelece ainda que as multas advindas da cobrança de

taxas para expedição e registro de diploma pelas instituições que prevê constituirão

recursos do Fundo Estadual de Defesa de Direitos Difusos – Fundif.

Manifestamo-nos assim pela constitucionalidade do Projeto de Lei nº 1.399/2011,

que terá o seu conteúdo aproveitado na forma do Substitutivo nº 1, apresentado ao

final deste parecer.

Conclusão

Pelas  razões  apresentadas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.169/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Proíbe a cobrança de taxa para a expedição e registro de diploma pelas escolas

públicas e privadas de educação básica e de ensino superior.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – É vedada às escolas públicas e privadas de educação básica e de ensino

superior a cobrança de taxa para a expedição e registro de diploma.

§ 1º – A proibição de cobrança de que trata esta lei aplica-se a todos os cursos

ministrados pelas instituições de ensino superior.

§ 2º – Exclui-se do disposto no “caput” a cobrança de despesas para a confecção

de  diploma  cuja  impressão,  a  pedido  do  aluno,  necessite  de  recursos  gráficos

especiais.

Art. 2º - As instituições de ensino que não cumprirem o determinado por esta lei
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ficam sujeitas a:

I - pagamento de multa, equivalente a dez vezes o valor cobrado pela expedição do

diploma;

II - pagamento de multa com valor dobrado, nos casos de reincidência.

Art. 3º – Os recursos advindos da multa pela cobrança de taxa para a expedição e

registro de diploma reverterão ao Fundo para a Infância e a Adolescência – FIA –,

criado pela Lei nº 11.397, de 6 de janeiro de 1994.

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

Sala das Comissões, 7 de julho de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – André Quintão, relator – Rosângela Reis – Bruno

Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.215/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  2.145/2008,  “dispõe  sobre  recompensa

financeira para a realização de prisão com mandado expedido pelo Poder Judiciário e

dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  21/4/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

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 epígrafe objetiva autorizar qualquer pessoa, física ou jurídica, a

oferecer  recompensa financeira àquele  que,  com informações precisas,  propicie a

captura  de  pessoa  que  já  esteja  com  mandado  de  prisão  expedido  pelo  Poder

Judiciário.  Para  tanto,  determina  que  o  valor  ofertado  como  recompensa  seja

depositado no Fundo  de Incentivo  à  Segurança Pública  –  Fisp  –,  subordinado à

Secretaria de Estado de Defesa Social.
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Vale destacar que proposição com igual conteúdo tramitou nesta Casa no ano de

2008, tendo recebido parecer pela inconstitucionalidade. Como não houve mudanças

constitucionais supervenientes que propiciassem uma nova interpretação do projeto,

somos levados a ratificar o posicionamento expressado anteriormente e reproduzir a

argumentação jurídica então apresentada:

“Inicialmente, é oportuno esclarecer que a Constituição da República, no art. 5o, II,

estabelece que  ‘ninguém será  obrigado  a  fazer  ou  deixar  de  fazer  alguma coisa

senão em virtude de  lei’.  Trata-se  do  princípio  da  legalidade,  princípio  basilar  do

Estado Democrático de Direito, segundo o qual não se pode exigir nenhuma ação

nem impor nenhuma abstenção nem proibir nada ao particular, senão em virtude de

lei.

A oferta de recompensa financeira, nos moldes propostos pelo projeto, é atividade

que não é vedada pelo ordenamento jurídico, sendo, portanto, facultada ao particular.

Dessa forma, a proposição, ao autorizar essa prática, que já é permitida, uma vez que

não é vedada, recai no vazio, na inocuidade. Como se sabe, o Poder Legislativo deve

criar regras que contenham, originariamente, novidade modificativa da ordem jurídico-

formal.  Sendo  assim,  forçoso  é  reconhecer  a  antijuridicidade  da  proposição  em

análise, por ser ela inócua.

Ademais, deve-se destacar que a oferta de recompensa financeira nessa hipótese

deve permanecer à margem do Estado, por se tratar de uma relação travada entre

particulares. Com efeito, não cabe ao Estado intermediar essa relação entre agentes

privados, quer seja por meio de instituição de fundo, quer seja por outra forma, uma

vez que isso extrapola as suas funções.

Tendo, pois, em consideração o fato de se tratar de relação entre particulares e,

portanto, externa ao Estado, verifica-se que a disciplina da matéria compete à União,

nos termos do art. 22, I, da Constituição da República, por se tratar de direito civil.

O projeto incorre, ainda, em inconstitucionalidade formal, ao estabelecer atribuições

para a Secretaria de Estado de Defesa Social, por se inserir no âmbito da reserva de

iniciativa  do  Governador  do  Estado  para  as  leis  que  disponham  sobre  ‘criação,

estruturação e atribuições’ de órgãos da administração afetos ao Poder Executivo.

Com  efeito,  o  processo  de  estruturação  e  definição  das  atribuições  dos  órgãos
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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 a criação, estruturação e extinção de Secretaria de Estado.

Vale lembrar que, sob a égide do princípio da separação dos Poderes, consagrado no

art.  2o da Constituição da República, cabe ao Chefe do Executivo organizar esse

Poder. 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.

Sobre a matéria, cumpre-nos tecer, ainda, algumas considerações.

O  art.  5o,  ‘caput’,  da  Constituição  da  República  garante  aos  brasileiros  e  aos

estrangeiros residentes no País o direito à segurança, ao lado do direito à vida e à

propriedade.  Como  desdobramento  desse  preceito,  o  art.  144  da  Carta  Magna

estabelece que a segurança pública constitui dever do Estado e, ao mesmo tempo,

direito e responsabilidade de todos, sendo exercida para a preservação da ordem

pública  e  da  incolumidade  das  pessoas  e  do  patrimônio.  Trata-se,  pois,  como

enfatizou  o  Ministro  Ricardo  Lewandowski,  do  Supremo  Tribunal  Federal,  no

julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3.112, publicada no ‘Diário da

Justiça’ de 26/10/2007, ‘de um direito de primeira grandeza, cuja concretização exige

constante e eficaz mobilização de recursos humanos e materiais por parte do Estado’.

Nesse sentido, acrescenta o Ministro que ‘O dever estatal concernente à segurança

pública não é exercido de forma aleatória, mas através de instituições permanentes e,

idealmente,  segundo uma política criminal,  com objetivos de curto,  médio e longo

prazo, suficientemente flexível para responder às circunstâncias cambiantes de cada

momento histórico’.

Como se nota, sendo a segurança pública dever do Estado e direito de todos, essa

atividade só pode ser sustentada pelos recursos provenientes dos impostos. A esse

respeito, convém lembrar o magistério de Hely Lopes Meirelles, segundo o qual a

segurança pública é um serviço público ‘uti universi’ ou geral, ou seja, aquele que a

administração  pública  presta  sem  ter  usuários  determinados,  para  atender  à
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coletividade no seu todo, sendo indivisível e, portanto, mantido por imposto.

A edição pelo próprio  Estado de norma regulamentando recompensa financeira,

oferecida por particulares, sob a sua administração, com o fito de colaborar na prisão

de pessoas foragidas e, consequentemente, reduzir a impunidade fere o princípio da

razoabilidade,  revelando a sua falência  no  cumprimento de um de seus objetivos

básicos, que é a segurança pública.

Deve-se esclarecer, ainda, que as formas de colaboração prestadas à investigação

policial e ao processo criminal devem estar previstas em lei federal, por se tratar de

norma  de  processo  penal,  cuja  competência  legislativa  é  privativa  da  União,  nos

termos  do  art.  22,  I,  da  Constituição da  República.  Nesse  aspecto,  é  importante

mencionar  a  Lei  Federal  no  9.807,  de  13/7/99,  que  dispõe  sobre  a  proteção  de

vítimas  e  testemunhas  ameaçadas  e  de  acusados  ou  condenados  que  tenham

voluntariamente prestado efetiva colaboração à investigação policial e ao processo

criminal.

Dessa forma,  à luz dos argumentos expendidos,  entendemos que o  projeto em

análise não pode prosperar nesta Casa Legislativa.”

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.215/2011.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator – André Quintão – Rosângela

Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.341/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Célio Moreira, resultante de

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.253/2010, “estabelece condições e prazos na

entrega de avisos de cobrança de prestação de serviço e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 29/4/2011, 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
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o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Foi  anexado  a  esta  proposição  o  Projeto  de  Lei  nº  1.688/2011,  do  Deputado

Leonardo Moreira, nos termos regimentais, por conter matéria de conteúdo similar.

Fundamentação

A proposta constante do projeto em apreço foi objeto de estudos desta Comissão

quando do trâmite do Projeto de Lei nº 4.253/2010. Como não ocorreu alteração de

ordem  constitucional  ou  legal  que  pudesse  levar  a  outro  entendimento  sobre  a

matéria, acolhemos, na íntegra, o parecer do relator, naquela oportunidade, conforme

se segue: “A proposta em análise pretende regulamentar a remessa dos avisos de

cobranças relativas à prestação de serviços de qualquer natureza, estabelecendo,

para tanto, o prazo mínimo de uma semana entre a data do recebimento do aviso e a

data  do  vencimento  da  conta  de  consumo.  Segundo  o  autor  da  proposição,  são

inúmeras  as  reclamações  de  consumidores,  insatisfeitos  com  o  procedimento

adotado  pelos  credores,  que,  muitas  vezes,  fazem  a  remessa  postal  do  aviso,

inviabilizando o planejamento para liquidação dos débitos,  que,  normalmente,  são

sujeitos a juros e multas. Embora seja louvável a preocupação do autor do projeto

relativamente aos anseios dos consumidores, entendemos que esta Casa Legislativa

não detém competência para dispor sobre a matéria, conforme veremos mais adiante.

Os avisos de cobrança ou faturas mais comuns existentes no mercado de consumo

dizem respeito aos serviços públicos relativos ao fornecimento de energia elétrica,

telefonia, água, sobre os quais não compete a esta Casa Legislativa editar norma

regulamentar.  O Supremo Tribunal  Federal  reiteradamente tem se manifestado no

sentido da impossibilidade de interferência do Estado, mediante a edição de lei, nas

relações entre o poder concedente desses serviços e os consumidores. Em outras

palavras, compete ao titular  da concessão editar as normas sobre a prestação do

serviço. No caso do fornecimento de água,  o poder concedente é o Município, e,

tratando-se de serviços de televisão a cabo, internet, energia elétrica e telefonia, o

poder concedente é a União, que editou as regras relativas ao serviço por intermédio

das agências reguladoras. Remanesceria, portanto, ser regulamentada pela norma

em análise a cobrança referente às compras efetivadas pelo consumidor no comércio,

o  pagamento  de  serviços  educacionais,  entre  outros  que  já  se  encontram
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regulamentados pelo Código Civil brasileiro, em que prevalece, sobretudo, o princípio

da autonomia da vontade. Por essa ótica, os contratantes têm plena liberdade para

fixar  as  regras  relativas  ao  negócio  jurídico,  entre  elas  as  condições  relativas  ao

pagamento do débito. Para Marcelo Silva Moreira, “o contrato, fonte da obrigação,

tem em  seu  cerne,  como elemento  nuclear,  indispensável  à  própria  existência,  a

vontade humana, que, sendo livre e soberana, concede a cada um de nós a liberdade

de contratar”. (‘O papel do Estado-juiz em face do princípio da autonomia da vontade

nos  contratos’;  disponível  em: www.jus.com.br;  acesso em  29/3/2010.)  Há de ser

levado em conta também que essas cobranças se efetivam, por via de regra, por

meio de boletos bancários, que foram elevados à categoria de títulos de crédito e cuja

regulamentação, por versar sobre direito comercial e financeiro, se insere na órbita de

competência da União. O Banco Central do Brasil, autarquia federal responsável pela

regulamentação do sistema financeiro, editou, por sua vez, a Resolução nº 3.255, em

31/8/2004, que dispõe sobre a emissão e a liquidação de bloquetos de cobrança, cria

o  VLB-cobrança,  define  esse  valor  e  estabelece  medidas  complementares.

Entendemos  que  uma  norma  dessa  natureza  deve  ser  editada  pelo  Congresso

Nacional,  pois  se  torna  premente  a  uniformidade  dos  procedimentos  a  serem

adotados pelos fornecedores em todo o território nacional, sob pena de colocar em

risco a própria segurança jurídica. Não se pode conceber o cumprimento, por parte

dos fornecedores de produtos ou serviços, de uma regra diferente em cada Estado,

dispondo sobre a matéria. Agrava mais a situação o fato de que muitos fornecedores

se  encontram  estabelecidos  em  outros  Estados,  prestando  serviços  em  todo  o

território  nacional.  Há que  lembrar,  por  esse prisma,  a  existência  de  proposta  de

conteúdo  similar,  de  autoria  do  Deputado  Nelson  Bornier,  tramitando  na  Câmara

Federal.  Por último, encontra-se vigente a Lei nº 9.791, de 24/3/99, que obriga as

concessionárias de serviços públicos, de direitos público e privado, nos Estados e no

Distrito  Federal,  a  oferecer  ao  consumidor  e  ao  usuário,  dentro  do  mês  de

vencimento, o mínimo de seis datas opcionais para a escolha do dia de vencimento

de seus débitos, o que, em nosso entender, pode resolver, ainda que precariamente,

a situação daqueles que se têm afligido com os problemas relatados”.

Cumpre-nos dizer que os mesmos argumentos são válidos para o Projeto de Lei nº



1055
____________________________________________________________________________

1.688/2011, anexado ao projeto de lei em epígrafe.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.341/2011.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator – Rosângela Reis – André Quintão – Bruno

Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.801/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  André  Quintão,  o  Projeto  de  Lei  n° 1.801/2011  altera

dispositivos da Lei nº 12.262, de 23/7/96, e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/5/2011, 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 alterar dispositivos da Lei nº 12.262, de 23/7/96, que

dispõe sobre a política estadual de assistência social, cria o Conselho Estadual de

Assistência Social – Ceas – e dá outras providências.

O  art.  1º  da  proposição  altera  o  inciso  III  do  art.  7º  da  lei  mencionada,  que

determina que compete ao Estado realizar e cofinanciar, por meio de transferência

programada  e  regular  para  os  Municípios,  serviços  socioassistenciais,  bem  como

ações de incentivo à melhoria da qualidade da gestão. A alteração pretendida dispõe

que a referida transferência deverá ser automática.

Por meio de seu art. 2º, a proposição pretende alterar também o inciso XIII do art.

9º da mesma lei. Nos termos da alteração, o órgão gestor da política de assistência

social  no  Estado  deverá  proceder  à  transferência  automática  –  e  não  mais

programada – e regular de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – Feas
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– para os fundos municipais de assistência social.

Por fim, o projeto acrescenta parágrafo único ao art. 9º da Lei nº 12.262, dispondo

que os recursos do cofinanciamento a que se refere o inciso V do “caput”  desse

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.

Cumpre  observar  que  os  dispositivos  da  Lei  nº  12.262,  de  1996,  que  ora  se

pretende  alterar  foram  recentemente  modificados  pelos  arts.  172  e  176  da  Lei

Delegada nº 180, de 2011.

O autor salienta em sua justificação que a aprovação do projeto trará avanços na

discussão e na implementação das políticas públicas de assistência social. Destaca

que a proposição explicita o 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.

Sobre  esse  aspecto,  cumpre-nos  ressaltar  que  a  Lei  Complementar  n° 91,  de

19/1/2006, que dispõe sobre a instituição,  gestão e extinção de fundos estaduais,

dispõe  em  seu  art.  3º  que  os  fundos  desempenharão  predominantemente  as

seguintes funções:

-  programática,  destinada  à  execução  de  programa  especial  de  trabalho  da

administração pública estadual;

- de transferência legal, destinada a concretizar as transferências decorrentes do

compartilhamento de receitas previsto na Constituição da República,  bem como a

sistematizar outros encargos oriundos de determinações legais;

-  de financiamento,  destinada à concessão de financiamentos e à execução de

outras formas de inversão, cujos eventuais retornos serão incorporados ao patrimônio

do fundo, estabelecendo-se, assim, sua natureza rotativa;

-  de  garantia,  destinada  a  proporcionar  garantias  à  realização de determinadas

operações ou projetos de interesse do Estado.

Em seu art.  5º,  III,  a  Lei  Complementar  nº  91,  de  2006,  veda a  destinação de

recursos de fundo para despesas com pessoal ou custeio de seus administradores,
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com exceção de fundo que exerça função programática ou de transferência legal.

Dessa  forma,  a  aplicação  de  recursos  para  o  pagamento  de  profissionais  que

integrem  equipes  de  referência,  responsáveis  pela  organização  e  pela  oferta  de

ações de assistência social, conforme pretende o projeto em exame, não incorre na

vedação citada. Isso porque o Feas, fundo que concentra os recursos destinados à

assistência social  no Estado, enquadra-se nos conceitos  de fundo programático –

uma vez que seus  recursos  são  destinados  a  serviços,  programas  e  projetos  de

assistência social – e de fundo de transferência legal – já que também se destina à

transferência de recursos aos fundos municipais de assistência social.

No  que  toca  à  alteração  referente  à  substituição  do  termo  “transferência

programada” pelo termo “transferência automática”, entendemos que ela confere mais

celeridade ao repasse dos recursos destinados às ações de assistência social.

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.

Apresentamos ao final substitutivo redigido no intuito de adequar a proposição à

técnica legislativa.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 1.801/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera dispositivos da Lei nº 12.262, de 23 de julho de 1996, que dispõe sobre a

política  estadual  de  assistência  social  e  cria  o  Conselho  Estadual  de  Assistência

Social – Ceas –, e dá outra providência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O inciso III do art. 7º e o inciso XIII do art. 9º da Lei nº 12.262, de 23 de

julho de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7º – (…)

III – realizar e cofinanciar, por meio de transferência automática e regular para os

Municípios, serviços socioassistenciais, bem como ações de incentivo à melhoria da

qualidade da gestão;
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(...)

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. 2º – Fica revogado o inciso I do art. 176 da Lei Delegada nº 180, de 20 de

janeiro de 2011, ficando revigorado o parágrafo único do art. 9º da Lei nº 12.262, de

1996, com a redação dada pelo art. 1º da Lei nº 19.444, de 11 de janeiro de 2011.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator – André Quintão – Rosângela

Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.801/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Deputado  André  Quintão,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  “altera

dispositivos da Lei nº 12.262, de 23 de julho de 1996, e dá outras providências”.

O projeto foi distribuído para a Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 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 de lei em análise pretende alterar dispositivos da Lei nº 12.262, de 1996,

que dispõe sobre a Política Estadual de Assistência Social, substituindo, no inciso III

do  art.  7º  e no inciso XIII  do art.  9º,  a  expressão “transferência programada”  por

“transferência automática” e acrescentando parágrafo único ao art. 9º da referida lei.

Tal parágrafo determina que os recursos de cofinanciamento dos serviços, benefícios,

programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica e especial e as

ações de incentivo ao aprimoramento da gestão destinados à execução das ações

continuadas  de  assistência  social  poderão  ser  aplicados  no  pagamento  dos

profissionais que integrem as equipes de referência, responsáveis pela organização e

oferta de ações.

O autor salienta, em sua justificação, que a aprovação do projeto trará avanços na
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discussão e na implementação das políticas públicas de assistência social. Destaca

que a proposição explicita o 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.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  não  vislumbrou  óbice  à  tramitação  da

matéria, ressaltando que nada impede essa Casa Legislativa de deflagrar o processo

legislativo, porquanto inexiste norma constitucional instituidora de reserva de iniciativa

em relação à matéria objeto da proposição. Essa Comissão apresentou o Substitutivo

nº 1 com o intuito  de tornar mais clara a redação do comando a que se refere o

projeto de lei.

No que concerne à competência  desta  Comissão,  ou seja,  quanto à análise da

repercussão  orçamentária  e  financeira  das  proposições,  temos  algumas

considerações a fazer.

No que diz respeito à substituição da expressão “transferência programada”  por

“transferência automática”, o “Manual  de Obtenção de Recursos Federais para os

Municípios”,  elaborado  pelo  Senado  Federal,  informa  que  as  transferências

automáticas  consistem  no  repasse  de  recursos  financeiros  sem  a  utilização  de

convênio,  acordo ou  contrato,  mediante  o  depósito  em  conta  corrente  específica,

aberta em nome do beneficiário.

Em  relação  à  possibilidade  de  aplicar  os  recursos  de  cofinanciamento  no

pagamento dos profissionais que integram as equipes de referência, cabem algumas

considerações.

A Constituição  Federal,  no  inciso  X  do  art.  167,  determina  que  é  vedada  “a

transferência voluntária  de  recursos e a concessão de empréstimos,  inclusive  por

antecipação  de  receita,  pelos  Governos  Federal  e  Estaduais  e  suas  instituições

financeiras, para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas,

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.

Entende-se  por  “transferência  voluntária”,  de  acordo  com  o  art.  25  da  Lei

Complementar nº 101, de 2000, a entrega de recursos correntes ou de capital a outro

ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não
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decorra de determinação constitucional, legal ou de recursos destinados ao Sistema

Único de Saúde.

Além disso, a referida norma estabelece que devem essas transferências atender

às seguintes exigências:

I - existência de dotação específica;

II - observância do disposto no inciso X do art. 167 da Constituição;

III - comprovação, pelo beneficiário, de:

a)  que  se  acha  em  dia  quanto  ao  pagamento  de  tributos,  empréstimos  e

financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas

de recursos anteriormente dele recebidos;

b) cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde;

c) observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de

crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em Restos a Pagar e de

despesa total com pessoal;

d) previsão orçamentária de contrapartida.

Tendo em vista tais exigências, constata-se que as transferências fundo a fundo são

realizadas  independentemente  do  atendimento  dessas  condições.  Além  disso,

segundo  o  “Manual  de  Obtenção  de  Recursos  Federais  para  os  Municípios”,  as

transferências fundo a fundo encontram amparo na definição de transferência legal,

que  consiste  na  transferência  de  recursos  disciplinada  em  leis  específicas  que

vinculam a aplicação dos recursos repassados a um fim específico.

A Lei  nº  12.262,  de  1996,  que dispõe sobre  a  Política  Estadual  de Assistência

Social, em seu art. 7º, determina que compete ao Estado “realizar e cofinanciar, por

meio  de  transferência  programada  e  regular  para  os  Municípios,  serviços

socioassistenciais”,  “destinar  recursos  financeiros  para  os  fundos  municipais  de

assistência  social  a  título  de  participação no custeio do  pagamento  de  benefícios

eventuais,  de  acordo  com  critérios  estabelecidos  pelo  Conselho  Estadual  de

Assistência Social – Ceas”, entre outras atribuições que vinculam a transferência de

recursos à aplicação em programas da área da assistência social.

Desse modo, entende-se que as transferências fundo a fundo para a assistência

social são transferências legais e não voluntárias, não se aplicando a elas o disposto
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no inciso X do art. 167 da Constituição da República.

No  que  diz  respeito  à  legislação  sobre  os  fundos,  cabe  a  lei  complementar

estabelecer  condições para a sua instituição e funcionamento,  conforme dispõe o

inciso II do § 9º do art. 165 da Constituição da República. No entanto, essa lei federal

ainda não foi editada. Dessa forma, na ausência de lei complementar que estabeleça

as  normas  de  instituição  e  gestão  dos  fundos,  devem  ser  observadas  as  regras

estabelecidas na Lei nº 4.320, de 1964.

Contudo, como essa lei não dispõe sobre a possibilidade de pagamento de despesa

com pessoal com recursos do fundo, cabe aos Estados e Municípios editarem lei

sobre a matéria, exercendo sua competência suplementar.

Na esfera estadual,  os  fundos são regulados pela Lei  Complementar  nº  91,  de

2006, que, no inciso II  do art. 3º,  determina que os fundos desempenharão, entre

outras,  a função de transferência legal,  “destinada a concretizar  as  transferências

decorrentes do compartilhamento de receitas previsto na Constituição da República,

bem  como  a  sistematizar  outros  encargos  oriundos  de  determinações  legais”.  É

importante destacar que a lei dos fundos, no inciso III do art. 5º, excetua da vedação

à destinação de recursos de fundo para despesas com pessoal ou custeio de seus

administradores os fundos que exerçam função de transferência legal. Ou seja, de

maneira geral, é vedada, no âmbito estadual, a utilização de recursos de fundo para

pagamento de pessoal, porém o fundo de transferência legal constitui uma exceção,

sendo permitida a destinação de recursos para essa finalidade.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.801/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2011.

Zé Maia, Presidente – Ulysses Gomes, relator – Duarte Bechir – Doutor Viana –

Sebastião Costa.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 974/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
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De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Cachoeira de Minas os imóveis

que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma apresentada e retorna agora a este

órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 974/2011 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar  ao Município de Cachoeira de Minas os  imóveis  constituídos de duas áreas

contínuas de 2.067,72m² cada um, correspondentes aos Lotes 1 e 2 da Quadra A,

situados na Rua Projetada, Bairro Rosário, nesse Município.

No atendimento do interesse público, que deve nortear as ações da administração

pública,  o  parágrafo único  do art.  1º  do projeto estabelece que os  imóveis  serão

destinados à construção da sede da Apae.

Ainda com a intenção de proteger o interesse coletivo, o art. 2º estabelece que o

bem reverterá ao patrimônio do doador se, findo o prazo de cinco anos contados da

publicação desta lei autorizativa, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

A transferência de domínio de bem público estadual, ainda que para outro ente da

Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a  autorização  desta  Assembleia

Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos  e  dos  balanços  da  União,  dos  Estados,  dos  Municípios  e  do  Distrito

Federal.

Diante dessas considerações, cabe-nos constatar 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 974/2011, no 2º

turno, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 11 de julho de 2011.

Zé Maia, Presidente – Duarte Bechir, relator – Ulysses Gomes – Sebastião Costa –

Doutor Viana.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.231/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo alterar o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 16.910, de 3/8/2007.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 e retorna a este

órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 102,

VII, combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Em atendimento ao disposto no § 1º do art. 189, a redação do vencido faz parte

deste parecer.

Fundamentação

A Lei nº 16.910, de 3/8/2007, autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais – DER-MG – a doar ao Município de Pimenta o imóvel que

especifica para a construção de creche e de centro de  apoio ao  agricultor  desse

Município.

O Projeto de Lei nº 1.231/2011, na forma aprovada no 1º turno, determina que o

imóvel de que trata a referida lei passa a destinar-se também ao desenvolvimento de

atividades de interesse público.

A transferência de domínio de patrimônio estadual, ainda que para outro ente da

Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  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.

Ressalte-se  que,  nos  casos  de  alteração  da  lei  que  autoriza  a  alienação  de

patrimônio público, como a proposição em análise, é imprescindível sua subordinação
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ao  interesse público,  o  que  fica  evidente  na  cláusula  de  destinação,  sempre  em

benefício da comunidade.

Diante  dessas  considerações,  verifica-se  que  o  projeto  de  lei  em  análise  se

encontra  de  acordo  com  os  preceitos  legais  que  tratam  sobre  a  matéria,  não

representa despesas para o erário nem acarreta repercussão na Lei Orçamentária.

Cabe lembrar que há necessidade de inclusão de cláusula que preveja o retorno do

imóvel ao patrimônio do doador caso não seja cumprida a destinação prevista. Por

essa razão, apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1, que acrescenta o

art. 2º ao projeto.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.231/2011, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se ao vencido o seguinte art. 2º:

“Art. 2º – Se, no prazo de três anos contados a partir da data de publicação desta

lei,  não  for  cumprido  o  disposto  no  art.  1º,  o  imóvel  reverterá  ao  patrimônio  do

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG.”.

Sala das Comissões, 11 de julho de 2011.

Zé Maia, Presidente – Doutor Viana, relator – Ulysses Gomes – Duarte Bechir –

Sebastião Costa.

PROJETO DE LEI Nº 1.231/2011

(Redação do Vencido)

Altera a destinação do imóvel de que trata a Lei nº 16.910, de 3 de agosto de 2007,

que  autoriza  o  Departamento  de  Estradas  de Rodagem – DER-MG – a  doar  ao

Município de Pimenta o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O imóvel de que trata a Lei nº 16.910, de 3 de agosto de 2007, passa a

destinar-se  à  construção  de  creche  e  do  centro  de  apoio  ao  agricultor  e  ao

desenvolvimento de atividades de interesse público.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 13 DE JULHO DE 2011

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

“MENSAGEM Nº 73/2011*

Belo Horizonte, 7 de julho 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 Ivan Alves

Soares para o cargo de Diretor-Geral da Autarquia Instituto de Metrologia e Qualidade

do Estado de Minas Gerais - Ipem-MG.

A  referida  autarquia  tem  por  finalidade  executar,  nos  termos  da  delegação

outorgada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial -

Inmetro -, as atividades de metrologia legal e fiscalizar a qualidade de bens e serviços

no Estado,  observada a  política  formulada pela  Secretaria  de  Estado de Ciência,

Tecnologia e Ensino Superior.

O indicado possui qualificação e atuação na vida pública e privada, preenchendo,

assim, todos os requisitos para ocupar o cargo de Diretor-Geral do Ipem. 

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 33/2011

Indicação do nome do Sr.  Ivan Alves  Soares para  o  cargo de Diretor-Geral  do

Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais – Ipem-MG.

- À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 74/2011*

Belo Horizonte, 12 de julho de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos do art. 69 da Constituição do Estado, solicito a essa egrégia Assembleia

Legislativa que o Projeto de Lei nº 2.109/2011 seja apreciado em regime de urgência.

O referido projeto concede reajuste aos servidores das carreiras da Polícia Civil,
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Polícia  Militar,  aos  militares  do  Corpo  de Bombeiros,  bem  como aos  agentes  de

segurança penitenciários e socioeducativos.

Ademais,  o  reajuste  proposto  será  escalonado  em  seis  etapas,  a  serem

implementadas entre outubro de 2011 e abril de 2015.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.109/2011.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 75/2011*

Belo Horizonte, 12 de julho de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos do art. 69 da Constituição do Estado, solicito a essa egrégia Assembleia

Legislativa que o Projeto de Lei nº 1.759/2011 seja apreciado em regime de urgência.

O referido projeto autoriza a supressão da área de 9,33ha 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 dos complexos minerários Pico e Fábrica, que

se localizam, respectivamente, nos Municípios de Itabirito e Ouro Preto.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.759/2011.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 76/2011*

Belo Horizonte, 12 de julho de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos  termos  do  art.  69,  da  Constituição  do  Estado,  solicito  a  essa  egrégia

Assembleia Legislativa que o Projeto de Lei nº 2.088/2011 seja apreciado em regime

de urgência.

O referido projeto dispõe sobre a doação de terreno à Petróleo Brasileiro S/A –

PETROBRAS, declarado de utilidade pública pelo Decreto de 3 de fevereiro de 2011,

com  o  objetivo  de  instalação  de  planta  industrial  para  produção  de  amônia  no

Município de Uberaba, em projeto denominado Unidade de Fertilizantes Nitrogenados
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V-UFN-V.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.088/2011.

* - Publicado de acordo com o texto original.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 733/2011

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe tem

por  objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Comercial,  Industrial  e

Agropecuária de Capitólio - Aciac -, com sede no Município de Capitólio.

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 733/2011 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Capitólio - Aciac -, com sede no

Município de Capitólio, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem

por objetivo fomentar o desenvolvimento econômico e social desse Município.

No cumprimento de seus objetivos programáticos, defende os interesses e direitos

de  seus  associados;  estimula  a  união  e  solidariedade  na  comunidade;  realiza

pesquisas e estudos técnicos sobre as atividades econômicas locais;  disponibiliza

assessoria  técnica  e  jurídica  para  orientação  sobre  temas  de  interesse,  como  a

proteção ao crédito e o cumprimento da legislação vigente; e promove simpósios,

conferências, cursos e eventos similares.

Pela  relevância  do  trabalho  desenvolvido  pela  Associação  em  análise,

consideramos oportuna a intenção de se lhe conceder a pretendida declaração de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 733/2011, em turno
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único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Tenente Lúcio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.549/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em tela objetiva

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Desenvolvimento  Humano  e

Profissional de Botelhos, com sede no Município de Botelhos.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que a considerou jurídica, constitucional e legal. Vem agora a este órgão colegiado

para  deliberação  conclusiva,  conforme  preceitua  o  art.  103,  I,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  1.549/2011 tem por  escopo declarar  de  utilidade pública  a

Associação de Desenvolvimento Humano e Profissional de Botelhos, com sede no

Município  de  Botelhos,  entidade  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que

desenvolve  atividades  voltadas  à  valorização e  à  integração  dos  profissionais  do

artesanato.

Para  atingir  seus  objetivos  programáticos,  auxilia  os  profissionais  artesãos  na

comercialização de seus produtos, na divulgação e na organização de exposições de

artesanato,  que  têm  por  finalidade  incrementar  o  desenvolvimento  daquela

comunidade e da região.

Por sua iniciativa de inegável importância, é justo conceder-lhe o título de utilidade

pública.

Cabe  observar  que,  de  acordo  com  o  art.  1º  do  estatuto  da  entidade,  sua

denominação não inclui  o  nome do Município onde está sediada. Para corrigir  tal

equívoco, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1.

Conclusão

Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.549/2011, em

turno único, com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
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EMENDA Nº 1

Suprima-se do nome da entidade a expressão “de Botelhos”.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Carlos Mosconi, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.571/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Neider  Moreira,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Pescadores  Amadores  e

Amigos da Natureza, com sede no Município de Mateus Leme.

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 1.571/2011 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação  dos  Pescadores  Amadores  e  Amigos  da  Natureza,  com  sede  no

Município de Mateus Leme, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem

como finalidade principal a prática do esporte da pesca amadora.

Na  consecução  de  seu  objetivo,  a  instituição  incentiva  estudos  ictiológicos  e

ecológicos; desenvolve campanhas educativas; promove eventos e concursos; e atua

em defesa da preservação da natureza.

Pela  relevância  do  trabalho  desenvolvido  por  essa  Associação,  consideramos

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.571/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Fabiano Tolentino, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.578/2011

Comissão de Cultura
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Relatório

O  projeto  de  lei  em  tela,  do  Deputado  Pompílio  Canavez,  objetiva  declarar  de

utilidade pública a Companhia Mineira de Ballet – Rosana Monteranni, com sede no

Município de Alfenas.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que a considerou jurídica, constitucional e legal.  Vem agora a este colegiado para

deliberação conclusiva, com base no art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  1.578/2011 tem por  escopo declarar  de  utilidade pública  a

Companhia  Mineira  de  Ballet  –  Rosana  Monteranni,  com  sede  no  Município  de

Alfenas,  entidade  civil  sem  fins  lucrativos  que  tem  por  finalidade  promover  a

divulgação e a popularização da arte da dança, tendo como base o balé clássico.

Para atingir seus objetivos programáticos, a instituição fomenta projetos de difusão

da dança, possibilitando o acesso das classes menos favorecidas da sociedade ao

ensino e à prática da arte da dança e criando futuras oportunidades de trabalho na

área da dança; preserva o embasamento sociocultural e artístico da dança e do balé,

respeitando suas diferentes formas e manifestações regionais; promove programas

de intercâmbio com associações que tenham os mesmos objetivos; e ainda concede

bolsas de estudo a crianças, adolescentes e jovens carentes que tenham interesse na

arte da dança.

Por  sua iniciativa de inegável  importância para a popularização e divulgação da

cultura, é justo conceder-lhe o título declaratório de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.578/2011, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Tenente Lúcio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.581/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria  do  Deputado Rogério  Correia,  o  projeto  de  lei  em epígrafe tem por
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objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos(as) Agricultores(as) Familiares

Feirantes de Veredinha – Afave –, com sede nesse Município.

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 1.581/2011 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação dos(as) Agricultores (as) Familiares Feirantes de Veredinha – Afave –,

com sede nesse Município, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem

como objetivo fortalecer a organização dos agricultores feirantes por meio do apoio

na  busca  de  soluções  para  os  principais  problemas  encontrados  na  produção  e

comercialização de seus produtos.

Na consecução desse propósito, a instituição realiza projetos voltados à melhoria

da  qualidade  de  vida  do  agricultores  feirantes.  Também  procura  incentivar  o

desenvolvimento de seus associados por meio da qualificação profissional,  com o

objetivo de promover seu ingresso no mercado de trabalho; buscar parcerias locais

para viabilizar a execução de seus projetos; desenvolver programas de combate à

fome e à pobreza; e atuar em defesa da preservação do meio ambiente.

Por  sua  atividade  de  significativa  importância  para  os  agricultores  feirantes,

consideramos que essa Associação é merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.581/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Romel Anízio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.679/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

seja declarada de utilidade pública a Corporação Musical 28 de Setembro, com sede
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no Município de Campo Belo.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  sua  forma

original.

Dando  prosseguimento  à  tramitação  da  matéria,  cabe  agora  a  esta  Comissão

deliberar  em  caráter  conclusivo,  com  base  nos  termos  do  art.  103,  I,  “a”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  1.679/2011 tem por  escopo declarar  de  utilidade pública  a

Corporação Musical 28 de Setembro, entidade civil sem fins lucrativos, fundada em

1979, que tem como principal finalidade a divulgação e a democratização da cultura

musical, por meio de sua banda de música.

Merecem destaque os projetos artísticos e culturais desenvolvidos por meio de sua

Escola de Música, que ministra aulas teóricas e práticas de canto, instrumentos de

sopro e percussão, buscando dessa forma melhor difundir  a arte da música, bem

como estimular e contribuir com a formação dos seus associados.

Pelo que foi aduzido, podemos considerar a citada entidade habilitada a receber o

título de utilidade pública.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.679/2011, em

turno único, na sua forma original.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.682/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Fabiano Tolentino, o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Horticultores do Município de

Itatiaiuçu, com sede nesse Município.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original.
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Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.682/2011 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação dos Horticultores do Município de Itatiaiuçu, com sede nesse Município,

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

desenvolvimento socioeconômico desse Município por meio da integração social.

Na  consecução  desse  propósito,  a  instituição  realiza  programas  voltados  à

horticultura.  Também  procura  auxiliar  os  associados  na  comercialização  de  seus

produtos hortifrutigranjeiros junto à Central de Abastecimento do Estado de Minas

Gerais – Ceasa – e à Central de Abastecimento Municipal de Belo Horizonte – CAM

–, além de atuar em defesa da preservação do meio ambiente.

Por sua atividade de significativa importância para os horticultores, consideramos

que essa Associação é merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.682/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Doutor Viana, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.697/2011

(Nova redação, nos termos do § 1º do art. 138 do Regimento Interno)

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

Em cumprimento  do disposto nos arts.  153,  inciso  II,  e  155 da Constituição do

Estado, e no art. 68, inciso II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o

Governador encaminhou a esta Casa, por meio da Mensagem nº 59/2011, o Projeto

de  Lei  nº  1.697/2011,  que  dispõe  sobre  as  diretrizes  para  a  elaboração  da  lei

orçamentária para o exercício financeiro de 2012 e dá outras providências.

Publicada  em  19/5/2011,  foi  a  proposição  distribuída  a  esta  Comissão,  em

atendimento  ao  disposto  no  art.  160 da Constituição do Estado e  no  art.  204 do

Regimento Interno.
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Em obediência ao rito regimental previsto no § 2º do art. 204, foi concedido prazo

de 20 dias  para apresentação de emendas. Foram recebidas, nesse período,  158

emendas, cuja análise é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição em tela  estabelece,  consoante  o texto  constitucional,  as  diretrizes

para  a  elaboração  dos  Orçamentos  Fiscal  e  de  Investimento  das  Empresas

Controladas  pelo  Estado  para  o  exercício  financeiro  de  2012,  abrangendo  as

prioridades e metas da administração pública estadual,  as diretrizes gerais para o

Orçamento,  as  disposições sobre  alterações da legislação tributária,  a  política  de

aplicação da agência financeira oficial e a administração da dívida e das operações

de crédito.

A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF –, por sua vez, estabelece, em seu art. 4º,

que a LDO disporá também sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, sobre os

critérios e a forma de limitação de empenho, sobre as normas relativas ao controle de

custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos

orçamentos,  além  das  demais  condições  e  exigências  para  a  transferência  de

recursos a entidades públicas e privadas.

Ainda segundo a LRF, integram a LDO os seguintes anexos:

1 - Anexo de Metas Fiscais, em que são estabelecidas metas anuais, em valores

correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário

e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois

seguintes;

2 -  Anexo de Riscos Fiscais,  no qual  são avaliados os passivos contingentes e

outros riscos capazes de afetar  as  contas públicas, informando as providências  a

serem tomadas, caso se concretizem.

Cabe ressaltar  que,  com  o  advento  da  LRF,  a  LDO passou  a  ter,  entre  outras

funções,  o importante papel  de compatibilizar  as  estratégias de política fiscal  e a

execução  do  programa  de  trabalho  do  governo.  Assim,  as  prioridades  da

administração  pública  devem,  obrigatoriamente,  refletir  os  limites  impostos  pelo

equilíbrio entre receitas e despesas e conter metas de política fiscal claras. Dessa

forma, as despesas autorizadas na Lei Orçamentária passam a depender da Receita
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Corrente  Líquida,  no  caso  das  despesas  com  pessoal,  e  da  meta  de  resultado

primário estabelecida no Anexo I.1 da referida norma.

O projeto em tela estabelece que a Lei Orçamentária para o exercício de 2012 será

elaborada  conforme  as  diretrizes,  os  objetivos  e  as  metas  estabelecidas  nessa

proposição e no PPAG 2012-2015, observadas as normas da Lei Federal n° 4.320, de

17/3/64, e da Lei Complementar Federal n° 101, de 2 000.

Estabelece também que o Orçamento Fiscal discriminará a despesa por unidade

orçamentária,  segundo  a  classificação  por  função,  subfunção,  programa,  projeto,

atividade ou operação especial, indicando, para cada um, a categoria e o grupo de

despesa,  a  modalidade  de  aplicação,  a  fonte  dos  recursos  e  o  indicador  de

procedência  e  uso  a  que  se  refere.  O  Orçamento  Fiscal  também  abrangerá  a

programação dos Poderes do Estado, do Ministério Público, da Defensoria Pública e

do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE-MG –, bem como de seus

fundos, órgãos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes.

Em cumprimento do disposto na LRF, o art.  37 da proposição estabelece que a

limitação de empenho dos Poderes e órgãos será proporcional à participação de cada

um na base contingenciável total, entendida como o total das dotações aprovadas na

Lei  Orçamentária,  excluídas,  entre  outras,  as  despesas  constitucionais,  legais  e

obrigatórias. O montante da limitação será definido pela comissão permanente a que

se refere o art. 155 da Constituição do Estado, mediante a apresentação de estudo

pelo Poder Executivo, cabendo a cada Poder e órgão autônomo, por ato próprio, fixar

os novos valores disponíveis para empenho e movimentação financeira.

Prioridades e Metas para 2012

As prioridades e metas da administração pública 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 TCE-MG e os Poderes Legislativo e Judiciário, às metas consignadas nos

respectivos programas finalísticos do mesmo plano. Os orçamentos serão elaborados
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em consonância com as prioridades e metas referidas acima, adequadas à Revisão

do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2012.

Anexo I – Metas Fiscais

As projeções das metas anuais da LDO para o exercício de 2012 e para os anos

subsequentes  foram  estabelecidas  em  função  das  expectativas  quanto  ao

desempenho  das  atividades  econômicas  do  País,  das  projeções  de  outros

indicadores  macroeconômicos,  além  dos  desempenhos  esperados  para  algumas

categorias de receitas e as principais categorias de despesas, tendo como referência

os valores orçamentários observados em anos anteriores.

O anexo de metas fiscais da proposição estabelece a meta de resultado primário de

0,07% do Produto Interno Bruto – PIB – nacional, tanto para o exercício de 2012

como para os dois exercícios subsequentes. As referidas metas são compatíveis com

o cenário macroeconômico e os parâmetros utilizados no projeto de Lei das Diretrizes

Orçamentárias da União para 2012.

Foram  utilizados  para  a  fixação  das  metas  fiscais  os  mesmos  parâmetros

macroeconômicos na LDO da União. Dentre eles destacam-se:

1) crescimento real anual de 4,5% previsto para o PIB em 2011, de 5% em 2012 e

de 5,5% para 2013 e 2014;

2) superávit primário de 3,1% do PIB nos quatro anos em referência;

3) inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA –, de 5%

em 2011 e 4,5% em 2012, 2013 e 2014.

4) taxa de juros básica da economia – Selic – de 11,75% em 2011, de 10,75% em

2012, de 10% em 2013 e de 8,5% em 2014.

Receitas e Despesas Orçamentárias

Para 2012,  estima-se,  em valores correntes,  uma receita total  de R$57 bilhões,

sendo R$55,66 bilhões de receita não financeira ou receita primária do Estado. A

receita  não financeira  corresponde ao total  da  receita  orçamentária  deduzidas  as

operações de crédito,  as provenientes de rendimentos de aplicações financeiras e

retorno de operações de crédito  (juros  e  amortizações),  recebimento  de  recursos

oriundos de empréstimos concedidos, as receitas de privatizações e aquelas relativas

a superávits financeiros. O resultado dessa operação será utilizado para o cálculo do
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resultado primário.

A despesa está estimada em igual montante da receita para o mesmo exercício,

sendo  a  despesa  não  financeira  estimada  em  R$52,45  bilhões.  A despesa  não

financeira corresponde ao total  da  despesa orçamentária,  deduzida das despesas

com juros e amortização da dívida interna e externa, com a aquisição de títulos de

capital  integralizado  e  as  despesas  com concessão  de  empréstimos  com retorno

garantido. Esses valores serão utilizados para o cálculo do resultado primário.

A receita primária foi estimada em 1,23% do PIB nacional para 2012, e a despesa

primária  em  1,16%.  Esse  resultado,  se  alcançado,  possibilitará  a  obtenção  do

resultado primário fixado em R$3,21 bilhões, ou 0,07% do PIB nacional, no mesmo

ano.

O resultado nominal, por sua vez, foi projetado em 0,15% do PIB para 2012. Já os

resultados  nominais  esperados  para  o  período  de  2012  a  2014  resultam  das

estimativas de receitas e despesas previstas, bem como da projeção de evolução da

dívida  consolidada líquida  para  o período.  A meta fixada para  2012 é  de  R$6,90

bilhões, calculada a partir  da variação entre os valores estimados da Dívida Fiscal

Líquida, de R$64,86 bilhões, em 31/12/2012, e de R$57,95 bilhões, em 31/12/2011.

Para a realização das metas fiscais, espera-se um crescimento de 13,3% da receita

tributária,  estimada  em  R$38,15  bilhões  em  2012,  sendo  a  principal  fonte

arrecadadora o ICMS. Nos últimos três anos, esse tributo teve participação média de

82,6% na arrecadação tributária total do Estado.

Cabe  observar  que  a  arrecadação  de  ICMS  apresenta  forte  correlação  com  o

desempenho  da  atividade  econômica,  dado  que  sua  base  de  arrecadação

corresponde às atividades relacionadas à comercialização interna, tendo em vista a

isenção do tributo sobre as exportações. Segundo estimativas do governo do Estado,

cada 1,0% de variação positiva  ou negativa  no PIB equivale  a  uma alteração de

aproximadamente 0,47% na arrecadação do ICMS.

Em relação às despesas, merecem destaque os gastos com pessoal e encargos

sociais,  que  representam  52,23%  do  total  das  despesas  correntes  do  Estado.  A

projeção dessa despesa para os anos de 2012 a 2014 foi realizada com base na folha

de abril de 2011, com crescimento vegetativo de 1,83% ao ano.
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Em relação à dívida pública,  os valores projetados para o pagamento dos seus

juros e encargos são de R$2,42 bilhões em 2012, R$2,41 bilhões em 2013 e R$2,78

bilhões em 2014. Os valores relativos à amortização da dívida seguem uma trajetória

ascendente nesse item de despesa, com projeção de R$1,65 bilhão em 2012, R$1,83

bilhão em 2013 e R$1,88 bilhão em 2014.

Renúncia de Receita

O anexo de metas fiscais estabelece também a estimativa da renúncia de receita e

sua eventual compensação e da margem de expansão das despesas obrigatórias de

caráter continuado. Dessa forma, o Anexo I.7 divide a estimativa de renúncia em dois

grupos de dados, um com distinção para os benefícios já existentes em 2010 e outro

com os benefícios aprovados e os prorrogados a partir do exercício de 2011 – todos

com  projeção  de  impacto  para  2012,  2013  e  2014.  O  primeiro  grupo  contém  o

impacto  das  renúncias  já  consolidadas  do  sistema tributário  do  Estado  de  Minas

Gerais que não influenciam o cumprimento das receitas e o equilíbrio orçamentário

para  os  próximos  exercícios.  O  segundo  grupo  evidencia  os  benefícios  fiscais

concedidos ou prorrogados em 2011, com vigência prevista também para 2012.

Para  o  exercício  de  2012,  a  renúncia  de  receita  atinge  R$3  bilhões,  o  que

representa  9,51%  da  receita  de  ICMS  e  7,86%  da  receita  tributária  estimada,

desconsideradas  as  perdas  tributárias  heterônomas  –  institutos  tributários

decorrentes  de  norma  federal  que  causam  impactos  nas  receitas  dos  entes

federados, alheios a sua vontade.

Em relação aos benefícios heterônomos, estima-se que as renúncias decorrentes

da Lei Kandir, dos créditos de ICMS sobre produtos industrializados exportados e do

Simples Nacional  representem  R$4,01  bilhões  em 2012,  percentual  equivalente  a

12,7% da receita prevista de ICMS para esse ano.

As novas renúncias, com concessões a partir do exercício de 2011, aprovadas com

a observação de medidas compensatórias, consoante o art. 14, incisos I e II, da LRF,

totalizam, para 2012, R$137,39 milhões, o que representa 0,4% do ICMS previsto

para o mesmo exercício.

Anexo II – Riscos Fiscais

No caso da receita estadual,  os principais riscos referem-se ao desempenho da
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receita de ICMS, que representa a maior parcela das disponibilidades estaduais. Essa

fonte de receita está sujeita a variações distintas de preços administrados, bem como

ao comportamento dos preços de mercado.

Segundo estimativas do governo, 60,9% da arrecadação de ICMS encontram-se

sujeitos  à variação de preços de mercado,  estando seu desempenho influenciado

pela  evolução  dos  índices  de  preços  ao  consumidor.  Para  variações  no  nível  de

preços (IPCA), o modelo de estimativa prevê um impacto de 0,97% sobre a receita

para cada percentual de variação.

Já o risco para a parcela da arrecadação sujeita à gestão de preços administrados

(39,1%) reside na possibilidade de alterações nas regras vigentes para os reajustes

dos serviços, tais como energia elétrica e telecomunicações, que são tributados pelo

ICMS  e  que  podem  acontecer  em  atendimento  a  objetivos  macroeconômicos

associados às metas de inflação.

Os riscos relacionados às despesas estaduais podem decorrer de variações nos

valores estabelecidos na Lei Orçamentária Anual,  em função de modificações que

acarretem criação ou expansão das obrigações previstas pelo governo. Os principais

riscos são os decorrentes de alterações na estrutura legal vigente e da realização de

pagamentos relacionados a sentenças judiciais não programadas para o exercício.

A reforma tributária,  em  discussão no Congresso  Nacional,  representa  risco  de

perda  de  arrecadação  para  o  Estado,  tendo  em  vista  as  alterações  previstas  na

legislação do ICMS. Estima-se que, com a alteração do princípio de lançamento do

ICMS  da  “origem”  para  o  “destino”,  conforme  estimativa  de  impacto  financeiro

elaborada pela Secretaria de Estado de Fazenda, as perdas de arrecadação desse

imposto seriam da ordem de,  aproximadamente,  R$376 milhões em 2012,  R$606

milhões em 2013, R$843 milhões em 2014 e R$1 bilhão em 2015.

Apesar das demais proposições veiculadas na reforma que poderiam compensar

tais perdas,  como a adoção de um novo sistema de tributação de ICMS sobre o

comércio  eletrônico,  o  impacto  seria  imediato,  afetando  o  equilíbrio  das  contas

públicas do Estado nesses exercícios. Deve-se considerar, ainda, que a criação de

mecanismos  de  compensação  de  perdas  tributárias,  tais  como o  previsto  na  Lei

Complementar  nº  87,  de  1996  –  Lei  Kandir  –,  não  tem  proporcionado  a  devida
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reparação aos prejuízos causados aos entes da Federação.

Por sua vez, os pagamentos relacionados a sentenças judiciais movidas contra a

administração pública estadual não programadas para o exercício, porque vão além

dos precatórios devidamente orçados, representam R$12,83 bilhões.

Além disso, tramitam no Supremo Tribunal Federal – STF –, conforme já informado

no anexo do ano anterior, as Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADINs - nºs

2.675 e 2.777, ajuizadas pelos governadores de Pernambuco e São Paulo, contra

dispositivos de suas leis que asseguram a restituição da diferença do valor de ICMS

pago a maior,  na hipótese de se verificar  que a obrigação tributária  seja de valor

inferior ao que foi presumido. O desenlace desfavorável aos Estados representará

grave comprometimento de suas receitas, além do esvaziamento de um importante

mecanismo para o controle fiscal.

Caso seja necessário, as providências tomadas para sanar os riscos passam pela

anulação de crédito orçamentário, seja da Reserva de Contingência, constituída para

o atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos,

conforme estabelecido na alínea “b” do inciso III do art. 5º da LRF, seja da anulação

de créditos de despesas discricionárias.

O projeto informa também a inexistência de margem para expansão das despesas

obrigatórias de caráter continuado, uma vez que o aumento permanente da receita

prevista, considerando como base de cálculo o aumento de 5% do PIB no exercício

de 2012, será totalmente absorvido pelas deduções que somam R$894,479 milhões e

pelo  pagamento  do  Prêmio  de  Produtividade  (R$539,268  milhões).  As  deduções

incluem:  as  Transferências  Constitucionais  aos  Municípios,  as  Transferências  ao

Fundeb,  a  Aplicação  na  Manutenção  e  Desenvolvimento  do  Ensino,  os  Juros  e

Encargos da Dívida Intralimite, o Pasep, a Aplicação nas Ações e Serviços Públicos

de Saúde e a Aplicação no Amparo e Fomento à Pesquisa.

Feitas as considerações iniciais, passamos à análise das emendas apresentadas.

Parte das emendas apresentadas é de cunho alocativo, ou seja, estabelece que a

lei  orçamentária  deverá  conter  dotações  para  o  custeio  de  ações  específicas  ou

genéricas. Entretanto, deve-se salientar que o instrumento adequado para criar os

programas e as ações, inclusive os programas estruturadores, é o PPAG. Cabe à lei
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orçamentária, por sua vez, estabelecer, para um determinado exercício, as dotações

orçamentárias para as ações criadas no PPAG. Dessa forma, entendemos que as

matérias relativas à alocação de recursos para ações e programas do Estado devem

ser tratadas durante a discussão do PPAG e do Orçamento, cujos projetos iniciarão

sua tramitação nesta Casa até 30 de setembro próximo. Cabe ressaltar que o PPAG

tem  o  seu  processo  de  discussão  ampliado  pela  participação  da  sociedade,  em

audiências públicas, o que reforça a legitimidade das decisões sobre a elaboração

das políticas públicas. Além disso, conforme dispõe o § 4º do art. 166 da Constituição

Federal,  as  emendas  ao  projeto  de  LDO  não  poderão  ser  aprovadas  quando

incompatíveis com o plano plurianual. Por esse motivo, deixamos de acolher neste

parecer  as  emendas  alocativas,  bem  como  aquelas  que  propõem  medidas

pertinentes ao PPAG. São elas: Emendas nºs 1, 4, 20, 21 a 24, 27 a 32, 34 a 36, 38,

39, 41, 64 a 68, 70, 104 a 106, 108 a 110, 112 a 122, 124 a 150, 152, 154 a 156 e

158.

Acolhemos as Emendas nºs  14,  15, 16, 18,  19,  40,  42, 43,  86 e 157 na forma

original, por entendermos que elas aprimoram a proposição.

A Emenda  nº  5,  que  destina  um  percentual  dos  recursos  da  Fapemig  para  o

financiamento de projetos de pesquisa desenvolvidos por instituições estaduais, foi

acatada na forma de subemenda, que fixa o percentual em 10%.

Algumas  emendas  promovem  alterações  no  art.  38  da  proposição,  que  dispõe

sobre  o  controle  e  a  transparência  na  gestão  fiscal.  Analisadas  as  alterações

propostas, opinamos pela aprovação da Emenda nº 19 e pela aprovação da Emenda

nº 53 na forma de submenda, por terem melhor consolidado o conteúdo de outras

emendas, que, por esse motivo, ficam prejudicadas.

A Emenda nº 79 foi acatada na forma de subemenda, com o objetivo de promover o

acesso dos membros da Assembleia Legislativa a diversos sistemas de informação

gerenciais, o que contribui para o fortalecimento do exercício da função fiscalizadora

desta Casa.

Emendas apresentadas pelo relator

Apresentamos  as  Emendas  nos  159  a  162,  que,  em  sua  maioria,  propõem  a

ampliação dos mecanismos de controle e transparência das ações estatais, de modo
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a  possibilitar  uma  efetiva  atuação  fiscalizatória  tanto  por  esta  Casa  quanto  pelo

cidadão mineiro.

A Emenda nº 159 determina que o TCE e o Poder Executivo enviem à ALMG, em

formato  editável,  suas  prestações  de  contas,  viabilizando  a  publicação  das

essencialidades, com vistas a cumprir com mais agilidade o disposto no Regimento

Interno desta Casa.

A Emenda nº 160 estabelece a obrigatoriedade do envio a esta Casa, pelo Poder

Executivo, de informações sobre a receita de ICMS discriminada de acordo com a

Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE – e, ainda, por Município,

por  tipo de contribuinte e por  regime de recolhimento,  bem como de informações

sobre  o  montante  da  dívida  ativa  no  Estado,  discriminada  entre  tributária  e  não

tributária, sendo, no caso da tributária, discriminada por tipo de tributo, indicando-se

ainda o valor relativo ao principal, aos juros e às multas.

A Emenda  nº  161  se  coaduna  com  o  Direcionamento  Estratégico  –  diretrizes

2011/2012 – desta Casa, assegurando o acesso às informações necessárias para o

desenvolvimento  do  Projeto  “Portal  de  Monitoramento  e  Avaliação  de  Políticas

Públicas”.

A Emenda nº  162  visa  facilitar  a  integração e  a  compatibilização  dos  sistemas

internos  utilizados  pelos  poderes  do  Estado  com  o  Sistema  Integrado  de

Administração Financeira – Siafi-MG.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.697/2011, em

turno único, com as Emendas nºs 14 a 16, 18, 19, 40, 42, 43 e 157, apresentadas por

parlamentares, com a Emenda nº 86, apresentada pelo Bloco Minas sem Censura,

com as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 5, 12, 53, 54, 63, 77, 79 e 81, e com as

Emendas nºs 159 a 162 apresentadas ao final deste parecer;  e pela rejeição das

Emendas nºs 1, 3, 4, 6, 7, 9 a 11, 13, 20 a 39, 41, 44 a 49, 55, 57, 58, 60 a 62, 64 a

68, 70 a 76, 80, 82 a 85, 87, 90, 91, 93 a 100, 102 a 110, 112 a 150, 152, 154 a 156 e

158.

Esclarecemos  que  as  Emendas  nºs  5,  12,  53,  54,  63,  77,  79  e  81  ficam

prejudicadas com a aprovação das respectivas Subemendas nº 1.
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A Emenda nº 2 fica prejudicada pela aprovação da Emenda nº 43; a Emenda nº 8

fica prejudicada pela aprovação da Submenda nº 1 à Emenda nº 79; a Emenda nº 17

fica prejudicada pela aprovação da Submenda nº 1 à Emenda nº 81 e pela aprovação

da Emenda nº 43; as Emendas nºs 50 e 51 ficam prejudicadas pela aprovação da

Emenda nº  86;  as  Emendas nºs  52  e 153 ficam prejudicadas  pela  aprovação da

Emenda  nº  19;  as  Emendas  nºs  56  e  88  ficam  prejudicadas  pela  aprovação  da

Emenda nº 15; a Emenda nº 59 fica prejudicada pela aprovação da Emenda nº 14; a

Emenda nº 69 fica prejudicada pela aprovação da Submenda nº 1 à Emenda nº 63; a

Emenda nº 78 fica prejudicada pela aprovação da Submenda nº 1 à Emenda nº 53 e

da  Submenda  nº  1  à  Emenda  nº  54;  as  Emendas  nºs  89,  101  e  151  ficam

prejudicadas pela aprovação da Emenda nº 42; a Emenda nº 92 fica prejudicada pela

aprovação da Submenda nº 1 à Emenda nº 54 e a Emenda nº 111 fica prejudicada

pela aprovação da Emenda nº 40.

Subemenda nº 1 à Emenda nº 5

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... – Dos recursos correspondentes a, no mínimo, 1% (um por cento) da receita

corrente ordinária do Estado destinado à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado

de Minas Gerais – Fapemig –, nos termos do art. 212 da Constituição do Estado, e

por  ela privativamente administrados, serão destinados, no mínimo, 10% (dez por

cento)  a  financiamento  de  projetos  de  pesquisa  desenvolvidos  por  instituições

estaduais.”.

Subemenda nº 1 à Emenda nº 12

Acrescente-se ao art. 16 o seguinte parágrafo:

“Art. 16 – (...)

§ ...  -  As emendas de iniciativa popular  serão identificadas pelo Identificador de

Procedência e Uso - IPU - 4. “.

Subemenda nº 1 à Emenda nº 53

Acrescente-se ao art. 42 o seguinte parágrafo:

“Art. 42 – (...)

§  ...  -  O  Poder  Executivo  remeterá  à  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária da ALMG cópia dos contratos de operação de crédito formalizados pelo
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governo,  em  meio  eletrônico,  no  prazo  de  trinta  dias  contados  da  data  de  sua

publicação.”.

Subemenda nº 1 à Emenda nº 54

Acrescente-se ao art. 42 o seguinte parágrafo:

“Art. 42 – (...)

§  ...  -  O  Poder  Executivo  remeterá  à  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária da ALMG a íntegra dos termos de entendimento técnico e dos relatórios

de avaliação do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados,

celebrado entre o Estado de Minas Gerais e a União.”.

Subemenda nº 1 à Emenda nº 63

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... – Os Poderes do Estado, seus órgãos e entidades, o Tribunal de Contas e o

Ministério  Público  divulgarão,  no  órgão oficial  de imprensa do Estado e  em suas

respectivas páginas na internet, até o vigésimo dia do mês subsequente ao trimestre

vencido,  demonstrativo  da  despesa  mensal  realizada  no  trimestre  anterior  com

remuneração, subsídio e verbas indenizatórias, incluídas as vantagens de natureza

pessoal ou de qualquer outra natureza, de seus servidores, empregados públicos e

agentes  políticos,  ativos  e  inativos,  discriminada  por  unidade  orçamentária  e  por

cargo, emprego ou função e respectivos números de ocupantes ou membros.”.

Subemenda nº 1 à Emenda nº 77

Acrescente-se ao art. 8º o seguinte inciso:

“Art. 8 – (...)

... - demonstrativo da Receita Líquida Real, de que trata a Lei Federal nº 9.496, de

1997.”.

Subemenda nº 1 à Emenda nº 79

Dê-se ao art. 41 a seguinte redação:

“Art. 41 - Será assegurado aos membros da Assembleia Legislativa o acesso ao

Sistema  Integrado  de  Administração  Financeira  –  Siafi-MG  –,  ao  Sistema  de

Informações Gerenciais  e de  Planejamento – Sigplan  –,  ao  Sistema Integrado de

Administração – Siad –, ao Sistema de Gestão de Convênios – Sigcon-Entrada –, ao

Sistema Integrado de Obras Públicas – Siop –, ao Sistema Integrado de Gestão da
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Infraestrutura Viária – SGVI – e ao Sistema de Informações do Deop-MG – Infodeop –

para fins de acompanhamento e fiscalização orçamentários a que se refere a alínea

"b" do inciso I do art. 160 da Constituição do Estado.“.

Subemenda nº 1 à Emenda nº 81

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... – O orçamento discriminará, em fonte de recurso específica, as despesas

decorrentes de transferências voluntárias efetivadas por convênios, acordos e ajustes

com a União.”.

Emenda nº 159

Acrescente-se ao art. 39 o seguinte parágrafo único:

“Art. 39 – (...)

Parágrafo  único  -  O  TCE  e  o  Poder  Executivo  enviarão  à  ALMG,  por  meio

eletrônico, em formato editável, suas prestações de contas, com vistas a viabilizar a

publicação das essencialidades.”.

Emenda nº 160

Dê-se ao art. 43 a seguinte redação:

“Art.  43 – A SEF enviará à Assembleia Legislativa, por meio eletrônico, relatório

referente ao mês imediatamente anterior, contendo as seguintes informações:

I - arrecadação do ICMS discriminada de acordo com a Classificação Nacional de

Atividades Econômicas – CNAE – e, ainda, por Município;

II - arrecadação do ICMS discriminada de acordo com a CNAE e, ainda, por tipo de

contribuinte  (microempreendedor  individual,  microempresa,  empresa  de  pequeno

porte,  empresa de médio ou  grande porte,  produtor  rural  inscrito  no  Cadastro  de

Produtor Rural Pessoa Física, produtor rural inscrito no Cadastro de Contribuintes do

ICMS e outros), informando também o número total de contribuintes por tipo;

III  -  arrecadação  do  ICMS  discriminada  por  regime  de  recolhimento  (débito  e

crédito,  Regime  Especial  Unificado  de  Arrecadação  de  Tributos  e  Contribuições

devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional – e

outros);

IV  -  arrecadação  do  ICMS  por  meio  do  regime  de  substituição  tributária,

discriminada por setor econômico;
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V - montante da dívida ativa, discriminada entre tributária e não tributária, sendo, no

caso da tributária, discriminada por tipo de tributo, indicando-se, ainda, o valor relativo

ao principal, aos juros e às multas.

Parágrafo único - Para os efeitos deste artigo, considera-se empresa de médio ou

grande porte a empresa que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior ao

valor auferido por empresa de pequeno porte, conforme definição estabelecida pela

Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006.”.

Emenda nº 161

Dê-se ao art. 42 a seguinte redação:

“Art. 42 - O Poder Executivo enviará à ALMG:

I - base de dados anual, até o 5º dia após a publicação do PPAG e da LOA, por:

a)  áreas de resultado ou o que venha a substituí-las, contendo as informações:

nome, objetivos estratégicos e resultados finalísticos;

b) programas, contendo as informações: número, nome, objetivo, indicador, unidade

orçamentária responsável, objetivos estratégicos e resultados finalísticos;

c)  ações, com as informações: número, nome, unidade orçamentária,  finalidade,

produto,  unidade de medida,  município,  região,  meta  física  programada e  crédito

inicial por grupo de despesa, modalidade e fonte de recursos;

II - base de dados bimestral, até o 5º dia do segundo mês subsequente ao bimestre

vencido, contendo:

a) relatório institucional de monitoramento do PPAG;

III - base de dados bimestral, até o 5º dia do mês subsequente ao bimestre vencido,

contendo:

a)  as  ações,  com  as  informações:  número,  município,  região,  meta  física

programada  e  executada;  crédito  autorizado  e  despesa  realizada  por  grupo  de

despesa, modalidade e fonte de recursos;

b) os valores investidos, com a identificação da ação, do item de despesa e do

município;

IV - Base de dados da avaliação anual do PPAG, no prazo de 5 dias contados da

publicação do Relatório de Avaliação.”.

Emenda nº 162
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Dê-se ao art. 5º a seguinte redação:

“Art.  5º  -  O  Orçamento  Fiscal  compreenderá  a  programação  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.

§ 1º - Para execução orçamentária, financeira e contábil, os órgãos e entidades dos

Poderes  Legislativo  e  Judiciário,  o  Tribunal  de  Contas,  o  Ministério  Público  e  a

Defensoria Pública utilizarão o Sistema Integrado de Administração Financeira – Siafi-

MG – na forma prevista no art. 4º do Decreto nº 35.304, de 30 de dezembro de 1993.

§ 2º - Para fins do disposto no § 1º deste artigo:

I - os procedimentos relativos às funções do Siafi-MG serão adaptados de modo a

observar os princípios constitucionais de autonomia administrativa e financeira;

II - o Poder Executivo prestará aos Poderes e órgãos previstos no § 1º deste artigo

o  treinamento,  o  apoio  e  o  atendimento  técnico-operacional  relacionados  ao

processamento de dados no Siafi-MG;

III  -  os  Poderes  e  órgãos  a  que  se  refere  o  §  1º  deste  artigo  proporão,  em

colaboração  com  o  Poder  Executivo,  com  vistas  ao  aprimoramento  da  gestão

interinstitucional do Siafi-MG:

a) estratégias para integração do Siafi-MG a outros sistemas;

b) processos e projetos que alterem ou ampliem o Siafi-MG;

c) política de desenvolvimento, manutenção e interface do Siafi-MG.”.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Zé Maia, Presidente -  Romel Anízio,  relator -  Doutor  Viana -  Gustavo Perrella  -

Sargento Rodrigues - Ulysses Gomes.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.701/2011

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe tem

por  objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Pais  e  Amigos  dos

Excepcionais de São Roque de Mianas, com sede nesse Município.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
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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 1.701/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de  Pais  e  Amigos  dos  Excepcionais  de  São  Roque  de  Minas,  com  sede  nesse

Município, entidade de direito privado, sem fins econômicos, que tem por escopo lutar

em defesa dos direitos das pessoas com deficiência.

Na consecução de seu propósito, a instituição promove a melhoria da qualidade de

vida  das  pessoas  com deficiência,  buscando  assegurar-lhes o  pleno exercício  da

cidadania, realiza ações de prevenção, orientação e apoio para as famílias e atua na

definição da política municipal de atendimento à pessoa com deficiência.

Além disso, compila e divulga informações e normas referentes ao tema, incentiva a

realização de estatísticas, estudos e pesquisas, presta serviços gratuitos, empreende

programas  de  prevenção,  educação,  saúde,  assistência  social,  esporte  e  lazer,

visando  à  inclusão  social  da  pessoa  com  deficiência,  e  coordena  e  executa  os

objetivos e programas da Federação das Apaes do Estado e da Federação Nacional

das Apaes.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.701/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.703/2011

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 o Asilo Paroquial Francisco Lima de Souza

Dias, com sede no Município de Arceburgo.
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A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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  1.703/2011  pretende  declarar  de  utilidade  pública  o  Asilo

Paroquial  Francisco  Lima  de  Souza  Dias,  com  sede  no  Município  de  Arceburgo,

fundado em 1950 como pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que

tem por escopo prestar assistência a pessoas idosas, abandonadas e deficientes que

não contem com familiares em condições de ampará-los.

Para a consecução de seu propósito, a referida instituição promove a educação e a

saúde dos idosos e da família, tendo como prioridade a terceira idade; presta serviços

de  atenção  às  necessidades  específicas  desse  segmento,  visando  a  seu

desenvolvimento  integral;  contribui  para  o  estabelecimento  de  políticas  públicas

voltadas  para  garantir  a  universalidade  e  a  qualidade  da  atenção  aos  mais

necessitados.

Diante  do  relevante  trabalho  realizado  pelo  Asilo  Paroquial  Francisco  Lima  de

Souza Dias, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.703/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.708/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Criadores e Admiradores de Cavalo do

Município de Caeté e Região, com sede nesse Município.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
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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 1.708/2011 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação dos Criadores e Admiradores de Cavalo do Município de Caeté e Região,

com sede nesse Município, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem

como objetivo  principal  congregar  criadores  e  admiradores  de  equinos,  muares e

asininos.

Na consecução desse  propósito,  a  instituição realiza  projetos  de  divulgação  da

história, da criação e da qualidade das raças de equinos, muares e asininos; incentiva

a comercialização desses animais, promovendo a realização de leilões e encontros;

realiza exposições, feiras, cavalgadas e eventos, isoladamente ou em parceria com

órgãos  governamentais,  empresas  privadas,  organizações  não  governamentais  e

outros.  Procura  também  desenvolver  projetos  assistenciais  de  interesse  das

comunidades locais em parceria com entidades de caráter assistencial e com o poder

público.

Pela  relevância  do  trabalho  desenvolvido  pela  Associação  dos  Criadores  e

Admiradores  de  Cavalo  do  Município  de  Caeté  e  Região,  consideramos  que  é

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.708/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Fabiano Tolentino, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.709/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de utilidade pública a Associação dos Artesãos e Artistas  de Caeté, com

sede no Município de Caeté.
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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 a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  1.709/2011 tem por  escopo declarar  de  utilidade pública  a

Associação  dos  Artesãos  e  Artistas  de  Caeté,  com sede no Município  de  Caeté,

entidade de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter cultural e educativo.

Com o propósito de apoiar artesãos e artistas, a instituição promove e viabiliza sua

participação  em  feiras  e  exposições;  presta  assistência  aos  associados;  oferece

cursos, palestras e pesquisas; difunde as atividades de seus favorecidos; e facilita a

comercialização de seus produtos, atuando como agente catalisador.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pela entidade, consideramos meritório

que lhe seja outorgado o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.709/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Rômulo Veneroso, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.738/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Neider  Moreira,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública o Clube de Maior Idade Renascer, com sede no

Município de Cláudio.

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 a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.738/2011 tem por escopo declarar de utilidade pública o Clube



1092
____________________________________________________________________________

de Maior  Idade Renascer,  com sede no Município de Cláudio,  entidade de direito

privado, sem fins lucrativos, que desempenha importante trabalho na área social.

Com o propósito de criar mecanismos que contribuam para o desenvolvimento da

comunidade,  a  referida  instituição realiza  campanhas  de  incentivo  ao  aleitamento

materno e  de  combate  a  doenças  transmissíveis  e infectocontagiosas;  enfrenta  a

fome  e  a  pobreza;  distribui  cestas  básicas,  agasalhos  e  medicamentos;  orienta

grupos de jovens; integra seus beneficiários ao mercado de trabalho; apoia iniciativas

que visem à promoção social, econômica e de lazer da população; divulga a cultura, o

esporte  e  o  lazer;  desenvolve  projetos  ligados  à  preservação  do  meio  ambiente;

viabiliza cursos de qualificação profissional; e promove atividades na área artesanal.

Assim, considerando-se o relevante trabalho realizado pelo Clube de Maior Idade

Renascer, é justo que lhe seja outorgado o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.738/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.764/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Cassiense de Educação e Cultura, com

sede no Município de Cássia.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.764/2011 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Cassiense de Educação e Cultura, com sede no Município de Cássia,

entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que desempenha importante trabalho
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na área social.

Com o propósito de contribuir com a população local, a instituição integra as ações

da  comunidade;  contribui  para  a  capacitação  e  o  aperfeiçoamento  dos  valores

comunitários;  assiste  os  estudantes  carentes  de  recursos;  promove  excursões  de

caráter cultural, científico e recreativo; representa a comunidade perante os órgãos

públicos e privados; defende os direitos humanos; exibe filmes; e mantém rádio e

jornal.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  realizado  em  prol  da  comunidade,

consideramos  meritória  a  pretensão  de  outorgar  à  Associação  Cassiense  de

Educação e Cultura o título de utilidade pública.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.764/2011, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.776/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Dilzon Melo, objetiva declarar de utilidade

pública a Associação de Promoção ao Idoso Santanense, com sede no Município de

Santana do Manhuaçu.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.776/2011 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação de Promoção ao Idoso Santanense, com sede no Município de Santana

do  Manhuaçu,  entidade  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  natureza

filantrópica, que tem como propósito prestar assistência social às pessoas da terceira

idade, promovendo sua valorização individual e social.
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Para a consecução de seus objetivos,  a referida instituição procura desenvolver

programas assistenciais  e de  promoção do segmento  que assiste,  visando a  sua

integração com a sociedade. Procura também firmar parcerias com outras entidades

congêneres que atuam diretamente na área de assistência social, de forma a captar

recursos para a realização de suas finalidades específicas.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado em prol dos idosos, consideramos

meritória a pretensão de outorgar à Associação de Promoção ao Idoso Santanense o

título de utilidade pública.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.776/2011, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.790/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de utilidade pública a Associação Comunitária de Ponto do Marambaia –

Ascopom –, com sede no Município de Caraí.

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 a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  1.790/2011 tem por  escopo declarar  de  utilidade pública  a

Associação  Comunitária  de  Ponto  do  Marambaia  –  Ascopom  –,  com  sede  no

Município de Caraí, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que desempenha

importante trabalho na área social.

Com o propósito  de  melhorar  as  condições  de  vida  da  comunidade,  a  referida

instituição promove campanhas de incentivo ao aleitamento materno e de combate às

doenças transmissíveis e infectocontagiosas; combate a fome e a pobreza; distribui
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alimentos  e  agasalhos;  oferece  cursos  profissionalizantes;  realiza  campanhas

educativas e projetos de recuperação ambiental; desenvolve projetos de implantação

e  gerenciamento  de  infraestruturas  comunitárias  de  saúde,  saneamento  básico  e

habitação; divulga a cultura e o esporte; trabalha pelo desenvolvimento sociocultural,

pela melhoria da qualidade de vida e do bem-estar da população de sua área de

atuação; prestigia iniciativas que beneficiem a comunidade.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pela entidade, consideramos meritório

que lhe seja outorgado o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.790/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.798/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a ONG Estilo de Vida Saudável – EVS –, com sede no

Município de Sabará.

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 a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.798/2011 tem por escopo declarar de utilidade pública a ONG

Estilo  de  Vida  Saudável  –  EVS  –,  com  sede  no  Município  de  Sabará,  entidade

privada, sem fins lucrativos, que tem como propósito a promoção da cultura e das

artes regionais.

Na consecução de seu intento, a referida instituição 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
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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 atua na prevenção da dependência química.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pela entidade, consideramos meritório

que lhe seja outorgado o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.798/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.800/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  Deputado  Ulysses  Gomes,  o  projeto  de  lei  em epígrafe tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Habitacional de Inconfidentes –

AHI –, com sede no Município de Inconfidentes.

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 a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  1.800/2011 tem por  escopo declarar  de  utilidade pública  a

Associação  Habitacional  de  Inconfidentes  –  AHI  –,  com  sede  no  Município  de

Inconfidentes,  entidade  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  desempenha

importante trabalho na área social.

Com o propósito de melhorar as condições de vida da comunidade, a mencionada

Associação zela por condições dignas de moradia e pelo direito dos associados ao

lazer, à alimentação adequada e à saúde; luta pela sua complementação de renda;

estimula  a  criação  de cooperativas  comunitárias;  participa  de  projetos  de  política

habitacional urbana; difunde os valores culturais da sociedade; promove a integração
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dos associados; e defende o meio ambiente.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  realizado  pela  instituição,  consideramos

meritório que lhe seja outorgado o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.800/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.806/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Apoio  Comunitário  do  Conjunto

Habitacional São Geraldo, com sede no Município de Itaúna.

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 a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  1.806/2011 tem por  escopo declarar  de  utilidade pública  a

Associação de Apoio Comunitário do Conjunto Habitacional São Geraldo, com sede

no Município de Itaúna, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter

filantrópico.

Com o propósito de melhorar as condições de vida da comunidade, a mencionada

Associação  desenvolve  programas  habitacionais;  realiza  atividades  culturais,

esportivas e recreativas; protege e ampara crianças, adolescentes, idosos e pessoas

com deficiência; oferece cursos profissionalizantes e de alfabetização e oficinas de

artesanato; organiza palestras; promove a inserção de jovens e adultos no mercado

de trabalho; presta assistência médica, dentária e psicológica; distribui agasalhos e

medicamentos; preserva o meio ambiente; defende a saúde; realiza campanhas de

combate a doenças transmissíveis ou infectocontagiosas; contribui para a habilitação
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e a reabilitação de pessoas com deficiência, promovendo ainda sua integração à vida

comunitária.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  realizado  pela  instituição,  consideramos

meritório que lhe seja outorgado o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.806/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.831/2011

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 entidade Comunidade Mais Uma Chance –

CMUC –, com sede no Município de Ipatinga.

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 a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  1.831/2011 tem por  escopo declarar  de  utilidade pública  a

entidade  Comunidade Mais  Uma Chance –  CMUC –,  com sede  no Município  de

Ipatinga,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como

propósito promover ações de assistência social, jurídica e de educação integrada da

criança, do adolescente, da juventude, do idoso e da família.

Para  a  consecução  de  seu  intento,  a  referida  instituição  contribui  para  o

estabelecimento  de  políticas  públicas  e  programas  que  visem  garantir  a

universalidade e  a  qualidade da atenção a seus  assistidos;  combate  a fome e  a

pobreza;  desenvolve  ações  em  defesa  da  preservação  do  patrimônio  histórico,

artístico e cultural  e  do meio ambiente;  promove o voluntariado, a ética, a paz,  a

cidadania e os direitos humanos.
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Tendo em  vista  o  relevante  trabalho  realizado  pela  entidade,  especialmente  em

relação à criança e o adolescente, consideramos meritório que lhe seja outorgado o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.831/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.878/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Neilando Pimenta, o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade pública  a  Associação  Comunitária  de  Integração da

Sociedade Joanesense – Organizações Solidárias – Acisjos –, com sede no Município

de Joanésia.

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 a proposição, conforme preceitua o

art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  1.878/2011 tem por  escopo declarar  de  utilidade pública  a

Associação Comunitária  de Integração da Sociedade Joanesense – Organizações

Solidárias  –  Acisjos  –,  com  sede  no  Município  de  Joanésia,  entidade  de  direito

privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter  filantrópico,  assistencial,  promocional,

recreativo e educacional.

Com  o  propósito  de  trabalhar  em  prol  do  desenvolvimento  da  comunidade,  a

mencionada  Associação  desenvolve  ações  para  a  manutenção  e  melhoria  da

qualidade de vida das pessoas;  realiza trabalho social  voltado a idosos, jovens e

crianças; apoia famílias carentes; encaminha às assistências médica, ambulatorial,

hospitalar ou odontológica as pessoas comprovadamente carentes; doa material para

construção,  reforma e ampliação de residências  de famílias  necessitadas; fornece
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cestas básicas, tecidos, vestuário, calçados, material de limpeza, higiene e cobertores

a  pessoas  carentes;  incentiva  as  manifestações  folclóricas,  artísticas,  culturais  e

desportivas; mantém creches; doa material didático, sementes e adubos a pessoas

necessitadas; fomenta ações que contribuam para manter viva a memória da cultura

popular; promove a educação e os direitos das pessoas com deficiência; protege o

meio ambiente.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  realizado  pela  instituição,  consideramos

meritório que lhe seja outorgado o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.878/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA O 1º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº

18/2011

Comissão Especial

Relatório

De autoria  de  um terço  dos  membros da  Assembleia  Legislativa  e  tendo como

primeiro signatário o Deputado Duarte Bechir, a Proposta de Emenda à Constituição

nº  18/2011  dispõe  sobre  a  ação  declaratória  de  constitucionalidade  e  dá  outras

providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 5/5/2011, a proposição foi distribuída a esta

Comissão para receber parecer, conforme o disposto no art. 111, I, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em tela objetiva introduzir  no ordenamento jurídico estadual,  mais

precisamente na Constituição do Estado, a ação declaratória de constitucionalidade,

nos mesmos moldes em que tal instituto foi concebido no plano federal. De fato, com

o advento da  Emenda Constitucional  nº  3,  de 1993,  a  Constituição da República

passou a prever tal  instituto,  que tem por  objeto lei  ou ato normativo federal que

esteja sendo alvo de comprovada controvérsia judicial. O objetivo subjacente a essa
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ação  é  promover  maior  segurança  jurídica,  afastando  a  situação  de  incerteza

decorrente de decisões judiciais conflitantes.

Inicialmente, a legitimidade para propor ação direta de constitucionalidade era mais

restrita, porém, com a Emenda Constitucional nº 45, ampliou-se o rol dos legitimados

para propô-la, o qual passou a ser o mesmo da ação direta de inconstitucionalidade.

Sob o prisma jurídico-constitucional, é preciso dizer que aos Estados membros é

lícito instituir a ação declaratória de constitucionalidade, como expressão do princípio

autonômico, base de nosso modelo federativo, conforme se depreende claramente do

disposto  no  art.  25  da  Lei  Maior,  cujos  termos  são  os  seguintes:  “Os  Estados

organizam-se e  regem-se pela  Constituições  e  leis  que adotarem,  observados os

princípios desta Constituição”.

Da leitura do dispositivo transcrito, resulta, a par da competência para instituir tal

ação constitucional,  a necessidade de observância do modelo concebido no plano

federal. Dito noutros termos: há que haver similitude de tratamento normativo entre a

ação  declaratória  de  constitucionalidade  prevista  no  âmbito  estadual  e  aquela

existente na esfera federal.

Reforça  esse  entendimento  o  fato  de  que  compete  aos  Estados  membros  a

instituição  da  representação  de  inconstitucionalidade  de  leis  ou  atos  normativos

estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, nos expressos termos do

art. 125 da Constituição da República. Ora, a ação direta de constitucionalidade tem a

mesma  natureza  da  ação  direta  de  inconstitucionalidade,  porém  com  o

direcionamento contrário no que tange ao pedido, de cunho positivo no primeiro caso

e negativo, no segundo. Seriam, por assim dizer, ações com sinais trocados. A esse

propósito, vale transcrever o voto do ex-Ministro Maurício Corrêa, segundo o qual 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”

(questão de ordem no Agravo Regimental na Reclamação nº  1.880-6/SP,  Tribunal

Pleno, relator Ministro Maurício Corrêa, DJ de 19/3/2004).
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Nessa  mesma  linha  posicionou-se  o  Ministro  Gilmar  Mendes,  cujas  palavras

seguem transcritas:

“Ora,  tendo a  Constituição de 1988 autorizado  o  constituinte  estadual  a criar  a

representação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal

em face da Carta Magna estadual (CF, art. 125, § 2º) e restando evidente que tanto a

representação de inconstitucionalidade, no modelo da Emenda nº 16, de 1965, e da

constituição de 1967/69, quanto a ação declaratória de constitucionalidade prevista

na Emenda Constitucional nº 3, de 1993, possuem caráter dúplice ou ambivalente,

parece legítimo concluir que, independentemente de qualquer autorização expressa

do legislador constituinte federal, estão os Estados-membros legitimados a instituir a

ação declaratória de constitucionalidade”.

Ainda nesse sentido cite-se a lição de Uadi Lammêgo Bulos, segundo o qual “nada

obsta que se institua, no âmbito das constituições estaduais, a ação declaratória de

constitucionalidade. No exercício de sua competência remanescente, pode o Estado-

membro implantar tal modalidade de controle das leis e atos normativos. Nesse caso,

cumpre ao legislador reformador estadual – via emenda constitucional – tomar como

paradigma a Carta da República”.

Para  além  de  entronizar  no  ordenamento  jurídico  estadual  a  ação  direta  de

constitucionalidade, a proposta em tela adapta a Carta mineira às disposições da

Emenda nº 45 no que tange à extinção do Tribunal de Alçada, dando nova redação ao

§ 6º do art. 118.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição

nº 18/2011.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Luiz Henrique, Presidente – Bonifácio Mourão, relator – Duarte Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 88/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

O projeto de lei em epígrafe é do Deputado Sargento Rodrigues e tem por objetivo

estabelecer “a obrigatoriedade de existência de equipamentos em imóveis públicos
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de  uso  coletivo  e  destinado  ao  atendimento  da  população  no  Estado  de  Minas

Gerais”.

Em  atendimento  ao  disposto  no  §  2º  do  art.  173 do  Regimento  Interno,  foram

anexados ao projeto em análise, por guardarem semelhança com este, os Projetos de

Lei nºs. 1.680/2011 e 1.695/2011, respectivamente de autoria dos Deputados Alencar

da Silveira Jr. e Tadeu Martins Leite

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma

apresentada.

Dando  prosseguimento  à  tramitação  da  matéria,  compete  agora  a  este  órgão

colegiado  examiná-la  quanto  ao  mérito,  conforme  dispõe  o  art.  102,  IV,  “a”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  tem  por  escopo  tornar  obrigatória  a  instalação  de  sanitários,

bebedouros, rampas de acesso e telefones nos imóveis públicos de uso coletivo e

destinados ao atendimento da população, abrangendo os de propriedade do poder

público, utilizados diretamente ou concedidos para exploração de serviço público, os

alugados pelo poder público e destinados ao atendimento da população e ainda as

estações rodoviárias  e  os  terminais  de  passageiros,  ainda que sob delegação ao

particular.

O  projeto  determina  também  que  as  instalações  telefônicas,  os  sanitários  e  os

bebedouros deverão ser adaptados aos usuários portadores de deficiência física ou

com  dificuldade  de  locomoção,  devendo  os  últimos  equipamentos  ser  ofertados

gratuitamente.

Essas exigências se conformam ao dever de o poder público assegurar ao cidadão

o direito de dispor de condições mínimas de conforto e higiene nas dependências de

órgãos ou entidades da administração pública, onde reiteradas vezes são obrigados a

permanecer por horas a fio, em filas intermináveis, sem acesso ao atendimento das

mais elementares necessidades.

Note-se que, ao compasso dessa responsabilidade social, a Assembleia Legislativa

tem  aprovado  normas  que  proporcionam  melhor  utilização  dos  espaços  públicos
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pelos  cidadãos,  como,  por  exemplo,  a  Lei  nº  11.666,  de  9/12/94,  que  trata  da

adequação desses espaços às necessidades dos portadores de deficiência física.

No que concerne às proposições anexadas, esclarecemos que o Projeto de Lei nº

1.680/2011,  de  iniciativa do  Deputado Alencar  da Silveira  Jr.,  apresenta  propósito

idêntico,  enquanto o Projeto de Lei  nº  1.695/2011,  de autoria  do Deputado Tadeu

Martins Leite, impõe a obrigatoriedade em questão também às “lojas de grande porte

que  atuam no  Estado  onde  haja  grande  fluxo  de  pessoas”.  No entendimento  da

Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  tal  comando  constitui  ofensa  à  autonomia

conferida  pela  Carta  da  República  aos  Municípios,  pois  cabe  a  esses  entes  da

federação, tendo em conta as suas particularidades, estabelecer regras nessa seara,

bem como fiscalizar o cumprimento delas. Assim, conclui a Comissão, “o Município,

ao expedir licença para construir ou conceder alvará de funcionamento, deve verificar

se o administrado cumpriu os requisitos estabelecidos em lei municipal”.

De resto, cabe ressaltar que o projeto de lei sob comento vai ao encontro da política

adotada  por  esta  Casa de  atender  aos  interesses  da  sociedade,  em  defesa dos

consumidores  e,  em especial,  daqueles  que enfrentam  maior  dificuldade  para  se

locomoverem.

Conclusão

Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 88/2011, no 1º

turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Délio Malheiros, Presidente e relator – Liza Prado – Antônio Júlio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 427/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei nº 427/2011 “dispõe

sobre  a  fiscalização  da  venda  de  ingressos  de  eventos  artísticos,  culturais  e

desportivos por cambista no âmbito do Estado de Minas Gerais”.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  emitiu  parecer  pela  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  da  proposição.  Vem  agora  a  matéria  a  esta

Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado
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com o art. 102, IV, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame tipifica como infração administrativa “a venda de ingresso por

pessoa física ou jurídica que atue como intermediária entre o organizador do evento

artístico, cultural ou desportivo e o consumidor final, no intuito de obter ou tentar obter

ganhos  ilícitos  em  detrimento  do  povo  ou  de  número  indeterminado  de  pessoas

mediante especulações”. Nos termos do projeto, considera-se ganho ilícito o ágio de

venda de ingresso superior  a 20% em relação ao valor  oficialmente cobrado pelo

organizador do evento.

São as seguintes as sanções previstas na proposição: apreensão dos ingressos,

multa de 300 Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais – Ufemgs – e proibição de

frequentar estádios, se for o caso, por dois anos; em caso de reincidência, além da

apreensão e da proibição de frequentar os estádios nos termos mencionados, será

cobrada multa no valor de 1.000 Ufemgs.

Da perspectiva penal, a ação dos cambistas enquadra-se no art. 2º, IX, da Lei nº

1.521, de 26/12/51, que dispõe sobre os crimes contra a economia popular. Segundo

o  referido  dispositivo,  configura  crime  “obter  ou  tentar  obter  ganhos  ilícitos  em

detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas mediante especulações

ou processos fraudulentos”.

No  entanto,  nos  termos  dos  arts.  41-F  e  41-G  da  Lei  Federal  nº  10.671,  de

15/5/2003, que dispõe sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor, vender ingresso de

evento esportivo por preço superior ao estampado no bilhete é crime, nos termos do

Capítulo XI-A desse estatuto.

Dispõe o Capitulo XI-A do Estatuto de Defesa do Torcedor:

“CAPÍTULO XI-A

DOS CRIMES

(...)

Art. 41-F. Vender ingressos de evento esportivo, por preço superior ao estampado

no bilhete:

Pena - reclusão de 1 (um) a 2 (dois) anos e multa.

Art. 41-G. Fornecer, desviar ou facilitar a distribuição de ingressos para venda por
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preço superior ao estampado no bilhete: (Incluído pela Lei nº 12.299, de 2010).

Pena - reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa. (Incluído pela Lei nº 12.299,

de 2010).

Parágrafo único.  A pena será  aumentada de 1/3  (um terço)  até  a metade se  o

agente for servidor público, dirigente ou funcionário de entidade de prática desportiva,

entidade responsável pela organização da competição, empresa contratada para o

processo de emissão, distribuição e venda de ingressos ou torcida organizada e se

utilizar desta condição para os fins previstos neste artigo“.

Como se vê,  o ordenamento jurídico brasileiro repudia a ação especulativa  dos

cambistas, os quais se multiplicam em dias de jogos.

No  entanto,  não  há,  do  ponto  de  vista  legal,  como  diferenciar  os  cambistas

desportivos daqueles que atuam antes dos “shows” e eventos artísticos e culturais.

Assim sendo, não há como prosperar a ideia de proibir ágio de venda de ingresso

superior a 20% em relação ao valor oficialmente cobrado pelo organizador de evento

artístico ou cultural, uma vez que tal percentual não pode ser aplicado aos eventos

desportivos, em função de proibição federal exigida pelo Estatuto do Torcedor. Dessa

forma,  há  que  excluir  esse  dispositivo,  criando  tratamento  isonômico  para  os

cambistas de eventos artísticos, culturais e desportivos. Assim sendo, o Estado, com

a aprovação do projeto em estudo, inova na proteção ao consumidor, ao controlar a

atividade especulativa em questão.

Desse modo, a proposição visa a proteger o consumidor, a parte mais prejudicada,

o qual, muitas vezes, se desloca até os pontos de venda e não consegue comprar

ingresso, tendo de se submeter, dessa forma, à ação dos cambistas.

Por fim, destacamos que as sanções previstas no projeto sob exame são um meio

eficaz  de  combate  à  ação  dos  cambistas,  que  terão  de  amargar  o  prejuízo  da

apreensão dos ingressos e de abandonar a atividade em questão, uma vez que ela

não será mais lucrativa. Todavia, entendemos que a apreensão dos ingressos e a

aplicação de multa são suficientes para atingir  o fim almejado no projeto, seja na

esfera  judicial,  seja  no  âmbito  do  Procon,  sem  correr  o  risco  de  restringir

sobremaneira  a  liberdade  do  cidadão,  mesmo  que  cambista.  A  gradação  e

determinação  das  penalidades  no  âmbito  judiciário  cabe  ao  Poder  Judiciário,  na



1107
____________________________________________________________________________

pessoa  do  magistrado  que  avaliar  o  caso  concreto,  e,  no  âmbito  da  penalidade

administrativa, cabe ao Procon, nos casos de multa e apreensão do produto, nos

termos do art. 56 da Lei 8.078, de 11/9/90, que dispõe sobre o Código de Defesa do

Consumidor - CDC.

Pelo  exposto,  apresentamos,  ao  final  deste  parecer,  o  Substitutivo  nº  1,  em

consonância  com  o  Estatuto  do  Torcedor,  obedecendo,  inclusive,  ao  princípio  da

igualdade constitucional.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 427/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a venda de ingressos para eventos artísticos, culturais e desportivos

no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Constitui infração administrativa a venda de ingressos por pessoa física ou

jurídica que atue como intermediária entre o organizador do evento artístico, cultural

ou desportivo e o consumidor final, com o intuito de obter ganho ilícito,  por preço

superior ao estampado no bilhete.

Art.  2º  -  Constatada a  infração  administrativa  prevista  no  art.  1º,  o  infrator  fica

sujeito a multa e apreensão do produto, nos termos do art. 56 da Lei 8.078, de 11 de

setembro de 1990, que dispõe sobre o Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

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

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Délio Malheiros, Presidente e relator – Antônio Júlio – Liza Prado.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 504/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.947/2010,  dispõe  sobre  o

horário para realização de partidas de futebol profissional nos estádios administrados

pela Administração de Estádios de Minas Gerais – Ademg.
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À proposição em análise foi anexado, nos termos do art. 173, §2º, o Projeto de Lei

nº 574/2011, do mesmo autor do projeto em epígrafe, que também visa regular os

horários dos jogos de futebol profissional realizados nos estádios administrados pela

Ademg.

Encaminhada preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça, a proposição

recebeu  parecer  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1. Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto

ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, XIX, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise tem por objetivo, levando em consideração as condições

climáticas e ambientais, regulamentar o horário das partidas de futebol profissional

realizadas em estádios  sob a gestão da Administração de Estádios  do Estado de

Minas Gerais – Ademg – para presevar a saúde dos atletas. Ao analisar o projeto, a

Comissão de Constituição e Justiça argumentou que a proposição, em sua redação

original, violava o princípio constitucional de separação dos Poderes ao dispor sobre

a execução de atividades de órgão do Poder Executivo. Argumentou, ainda, que o

campo de atuação da proposição limitava-se somente aos estádios  administrados

pela Ademg e a partidas de futebol,  desconsiderando outras atividades esportivas

que, se não praticadas de forma adequada, também podem trazer danos à saúde dos

atletas.

Os argumentos apresentados pela Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar

a proposição em tela, são válidos e pertinentes. Em virtude de seu caráter competitivo

e  voltado  à  obtenção de resultados,  o  esporte  de  rendimento,  sobretudo quando

praticado  de  modo  profissional,  demanda  grande  esforço  físico  dos  atletas

praticantes,  sendo-lhes  essencial  a  garantia  de  condições  adequadas  para  a sua

prática.

Além disso, é necessário ressaltar que a legislação federal é omissa em relação ao

tema.  Não  há  menção  à  responsabilidade  das  entidades  de  administração  do

desporto, em regra responsáveis pela organização de eventos esportivos, em garantir

condições adequadas para a prática do esporte de rendimento profissional em suas
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diversas  modalidades  de forma a  preservar  a  saúde  dos  atletas.  A normatização

existente apenas obriga às entidades de prática desportiva proporcionar aos atletas

profissionais as condições necessárias à participação nas competições desportivas,

treinos e outras atividades preparatórias ou instrumentais, conforme determina o art.

34, II, da Lei Federal nº 9.615, de 24/3/98.

Entretanto, mesmo que o objetivo de preservar a saúde dos atletas seja louvável, a

determinação de horário para a realização de partidas de futebol  pretendida pelo

projeto em análise não é razoável, pois não há comprovação de que partidas que

ocorram  antes  das  16  horas  afetem  mais  a  saúde  ou  as  condições  físicas  dos

jogadores de futebol do que partidas iniciadas após esse horário. Considerando que

são necessários diversos critérios para mensurar o impacto de uma partida sobre a

saúde  dos  atletas,  seria  controverso  estabelecer  horários  para  a  realização  de

competições esportivas sob a alegação de resguardá-la.

Ademais,  é  necessário  frisar  que  o  tema  já  se  encontra  disciplinado  no

ordenamento jurídico estadual. Uma das diretrizes da Política Estadual de Desporto,

instituída pela Lei nº 15.457, de 12/1/2005, refere-se à garantia da segurança e à

preservação da integridade física e mental dos atletas. A norma ainda determina, em

seu art. 5º, §1º, que as entidades de administração do desporto e as entidades de

prática  desportiva  garantam  aos  atletas  integrantes  de  seus  quadros  avaliação e

acompanhamento médicos e fisioterápicos. Por entendermos que as disposições do

projeto em análise já  são atendidas na Lei  nº 15.457, de 2005, não acolhemos o

substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Anexado à proposição em análise, o Projeto de Lei nº 574/2011 também determina

a  realização  de  partidas  de  futebol  profissional  nos  estádios  administrados  pela

Ademg após as 16 horas. No entanto, permite a realização de jogos antes desse

horário se o estádio atender aos requisitos do Anexo III da Norma Regulamentadora

nº 15 – NR 15 –, da Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 3.214, de 1978.

A portaria em questão aprova as normas regulamentadoras relativas à segurança e

medicina  do  trabalho,  ao  passo que o  Anexo III  da  NR 15 estabelece limites  de

tolerância para exposição ao calor.

Para que a partida seja realizada antes das 16 horas, o Projeto de Lei nº 574/2011
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determina ao Poder Executivo a medição, divulgação e comprovação do  Índice de

Bulbo Úmido Termômetro de Globo – IBUTG –, que mensura o grau de exposição ao

calor do ambiente. A mensuração do IBUTG é feita a partir da taxa de metabolismo

médio ponderada para uma hora. Essa taxa, cujo cálculo é detalhado na NR 15, leva

em consideração a taxa de metabolismo em ambiente de trabalho e, quando for o

caso, a taxa de metabolismo em ambiente de descanso.  Os valores dessas duas

taxas são definidos a partir  de  quatro tipos de atividades:  repouso,  trabalho leve,

trabalho moderado e trabalho pesado, este último aplicável a competições esportivas.

Quanto maior a taxa de metabolismo média ponderada, menor o valor do IBUTG para

determinado ambiente.

De acordo com o Projeto de Lei nº 574/2011, o IBUTG deve ser mensurado com

pelo menos 30 minutos de antecedência do início da partida e, caso seja superior ao

valor determinado pelo Anexo III da NR 15 para atividades físicas pesadas, a partida

será invalidada, e a entidade de administração do desporto responsável pelo evento

bem  como  as  entidades  de  prática  desportiva  participantes  da  partida  serão

obrigadas a ressarcir aos torcedores, no próprio estádio, os valores dos ingressos.

As determinações relativas à mensuração do IBUGT no Projeto de Lei nº 574/2011

incorrem em duas impropriedades técnicas:  ao incumbir  o Poder  Executivo  dessa

responsabilidade, fere  o princípio da autonomia dos Poderes; ao determinar  que o

índice seja medido com pelo menos 30 minutos de antecedência da partida, pouco

contribui para preservar a saúde dos atletas ou garantir-lhes condições adequadas

para o desempenho de suas funções, uma vez que as condições climáticas podem

sofrer alterações ao longo da partida e não há garantia de que o valor do IBUTG

mensurado  no  período  anterior  à  partida  manter-se-á  estável.  Além  disso,  o

transtorno gerado pelo cancelamento repentino de um evento esportivo em virtude de

o  valor  do  IBUTG  estar  em  desacordo  com  o  determinado  pela  NR  15  seria

claramente superior aos supostos benefícios proporcionados aos atletas.

Merecem  destaque  ainda  o  cancelamento  repentino  da  partida  e  a  imediata

devolução  dos  ingressos.  Uma  vez  que  a  aplicação  do  IBUTG,  pelos  motivos

expostos,  é  inviável,  o  cancelamento  da  partida,  por  consequência,  também  o é.

Medida  desse porte  poderia  colocar  em  risco  a  segurança  dos  torcedores  e  das
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comunidades no entorno das arenas esportivas e também gerar danos às instalações

da arena esportiva.

Ademais, a proposição fere legislação federal ao responsabilizar todas as entidades

de prática desportiva participantes da partida por seu cancelamento. De acordo com o

art.  3º  da  Lei  Federal  nº  10.671,  de  15/5/2003  –  Estatuto  do  Torcedor  –,  são

responsáveis  pela  partida  apenas  a  entidade  de  administração  do  desporto

responsável  pela  organização  da  competição  e  a  entidade  de  prática  desportiva

detentora do mando de jogo. Essas entidades se equiparam a fornecedor nos termos

do Código de Defesa do Consumidor para todos os efeitos legais. Desse modo, na

hipótese de cancelamento da partida, a instituição de prática desportiva não detentora

do  mando  de  jogo  não  pode  ser  responsabilizada.  Além  disso,  o  ônus  do

cancelamento da partida em virtude de condições climáticas não poderia ser atribuído

ao  fornecedor,  já  que  ele  não  controla  essas  condições  e  não  pode  ser

responsabilizado por elas. 

É  necessário  ressaltar  que  ambos  os  projetos,  da  forma  como  redigidos,  têm

alcance  muito  limitado,  uma  vez  que  se  restringem  apenas  a  arenas  sob

responsabilidade da Ademg. Considerando-se que a entidade é responsável apenas

pela gestão do Estádio Joaquim Henrique Nogueira – Arena do Jacaré –, a eficácia

das medidas propostas pelos projetos em análise serão nulas, uma vez que a maior

parte  das  partidas  de  futebol  em  Minas  Gerais  são  realizadas  em  arenas

desvinculadas da Ademg.

À luz dos argumentos expostos, somos desfavoráveis à aprovação do Projeto de

Lei nº 504/2011, bem como nos manifestamos contrariamente ao Projeto de Lei n°

574/2011, a ele anexado.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 504/2011.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Marques Abreu, Presidente e relator – Adelmo Carneiro Leão – Tadeu Martins Leite

– Fabiano Tolentino.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 725/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte



1112
____________________________________________________________________________

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Gilberto  Abramo e  resultante  do  desarquivamento  do

Projeto de Lei n° 2.352/2008, a proposição em epígr afe dispõe sobre o fornecimento,

pelas  operadoras  de  plano  de  saúde,  de  livro  contendo  informações  de  serviços

prestados ao cliente.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. Vem agora a

matéria a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, IV, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  em  tela  tem  por  objetivo  tornar  obrigatório  o  fornecimento,  pelas

operadoras de planos de saúde, de livro contendo a relação de credenciados. O livro

deverá conter o nome do credenciado, especialidade, endereço e telefone e deverá

ser remetido ao usuário sempre que sofrer alteração.

Ressaltamos que a proposição já tramitou nesta Casa, na legislatura anterior.

Assim, a Comissão de Constituição e Justiça, tendo em vista análise já realizada

naquela oportunidade e a inexistência de alteração de ordem constitucional ou legal

que  propiciasse  uma  nova  interpretação,  ratificou  seu  entendimento,  qual  seja

concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do

Substitutivo n° 1, que apresentou.

Essa Comissão argumentou, em especial, que os Estados são competentes para

legislar sobre essa matéria e que não há vício de iniciativa. Ela lembrou que se aplica

à espécie o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, notadamente na parte que

diz respeito ao direito à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços.

Lembrou,  também, que a  Agência Nacional  de Saúde Suplementar  –  ANS – não

editou  nenhum  ato  normativo  que  garantisse  o  direito  de  receber  esse  livro.  A

Comissão formulou o Substitutivo nº 1, para que venham a ser abrangidas tanto as

operadoras de planos de assistência à saúde quanto as seguradoras. Além disso, o

substitutivo viabiliza o projeto ao estabelecer que devem ser informadas as alterações

de dados,  em vez de  ser  elaborado novo livro a cada vez que essas alterações

ocorrerem. Assim, seguimos o entendimento da referida Comissão,  opinando pela
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aprovação do substitutivo.

De modo análogo, esta Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte já

emitiu seu parecer sobre a matéria quando da tramitação anterior. Assim, em vista da

reapresentação  do  projeto,  somos,  também,  levados  a  ratificar  o  nosso

posicionamento  anterior,  reapresentando  a  argumentação  exposta  naquela

oportunidade:

“Verifica-se que o projeto procura disciplinar o direito à informação clara, precisa e

ostensiva sobre os produtos e os serviços de saúde disponibilizados no mercado, em

consonância  com  os  preceitos  insculpidos  no  Código  de  Proteção  e  Defesa  do

Consumidor”.

Além  desse  argumento,  ressaltamos  a  oportunidade  e  a  relevância  social  do

projeto, visto que muitas operadoras e seguradoras não fazem essa atualização a

cada  modificação  dos  credenciados.  Isso  traz  prejuízo  a  um  grande  universo  de

usuários, redundando em falha no atendimento e em dano potencial à saúde.

De modo análogo, esta Comissão reapresenta a Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 1,

repetindo a correspondente fundamentação:

“Entendemos que é conveniente que o livro cogitado na proposição contenha o rol

de profissionais, catalogados por especialidade médica, o que, sem dúvida, facilita

sobremaneira a consulta”.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

725/2011 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a

Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1 AO SUBSTITUTIVO Nº 1

No  art.  1º,  substitua-se  o  termo  “médicos”  pela  expressão  “médicos  por

especialidade”.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Délio Malheiros, Presidente e relator – Antônio Júlio – Liza Prado.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 849/2011

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
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De autoria do Deputado Delvito Alves, o Projeto de Lei nº 849/2011, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.962/2009,  dispõe  sobre  a  isenção  do

pagamento da taxa de pedágio.

Em  cumprimento  do  disposto  no  art.  173,  §  2°,  do  Re gimento  Interno,  foram

anexados à proposição os Projetos de Lei n°s 927/20 11, do Deputado Fred Costa, e

930/2011, do Deputado Sargento Rodrigues, que visam alterar a Lei nº 12.219, de

1º/7/96,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  delegar,  por  meio  de  concessão  ou

permissão, os serviços públicos que menciona e dá outras providências.

A  proposição  foi  apreciada  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, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, XII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe isenta do pagamento da taxa de pedágio os veículos

emplacados no Município onde esteja instalada a praça de pedágio.

Segundo o autor, o projeto visa a proteger os moradores dos Municípios onde estão

instaladas  as  praças  de  cobrança  de  pedágio,  nas  rodovias  cuja  exploração  é

concedida à iniciativa privada. Na maior parte das vezes, esses moradores percorrem

pequenas  distâncias  e  são  obrigados  a  pagar  pedágio,  sendo  tal  cobrança

desproporcional e excessivamente onerosa.

Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu que o

disposto no projeto de lei em tela só terá eficácia com relação a rodovias estaduais ou

federais que estejam sendo exploradas pelo Estado.  Para atender ao princípio da

razoabilidade e da igualdade material, essa Comissão ampliou a aplicação do projeto

de  lei  aos  usuários  que  residam  a  uma distância  máxima de  30km da  praça de

pedágio; e, em razão do princípio da consolidação das leis, inseriu a norma prevista

no projeto em tela na Lei nº 12.219, de 1996, que disciplina a delegação dos serviços

de  construção,  restauração,  conservação,  manutenção,  ampliação  e  operação  de

rodovias. Para tanto, apresentou o Substitutivo nº 1, que atendeu ao Projeto de Lei nº

927/2011, do Deputado Fred Costa, anexado à proposição em análise. A Comissão
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de Constituição e Justiça lembrou também que a proposta já tramitou nesta Casa na

forma do Projeto de Lei n° 3.962/2009.

Passamos agora à análise do mérito da proposição.

A operação de estradas sob jurisdição do Estado é um serviço público e pode ser

feita pelo próprio Estado ou por delegação, por meio de concessão ou permissão,

conforme previsto no art. 175 da Constituição Federal. Em Minas Gerais, a concessão

de serviços públicos é regida pela Lei nº 14.868, de 2003, que instituiu o Programa

Estadual  de  Parcerias  Público-Privadas.  Nos  termos  dessa  lei,  tais  parcerias

constituem contratos de colaboração entre o Estado e o setor particular, por meio dos

quais,  nos  termos  estabelecidos  em  cada  caso,  o  ente  privado  participa  da

implantação e do desenvolvimento de obra, serviço ou empreendimento público, bem

como da exploração e gestão das atividades deles decorrentes. O contratado poderá

ainda  ser  remunerado,  entre  outras  formas,  por  tarifa  cobrada  dos  usuários,  nos

contratos regidos pela lei federal de concessão e permissão de serviços públicos.

Percebe-se, portanto, que o pedágio é uma forma justa e prevista em lei para a

remuneração do ente privado responsável pela exploração de rodovias privatizadas;

entretanto, na falta de oferta de via alternativa, os cidadãos ficam prejudicados, na

medida em que vigora o princípio geral de que ninguém pode ser obrigado a pagar

duas vezes pelo mesmo serviço, seja a título de custeio genérico das estradas, pelos

impostos, seja na remuneração específica de melhoramentos agregados pelo preço

do  pedágio.  Há  ainda  a  violação  da  garantia  constitucional  de  liberdade  de

locomoção. Além disso, o preço do pedágio é calculado com base no trecho total sob

concessão,  e  os  usuários  que  percorrem  apenas  um  curto  trecho  da  rodovia

concedida acabam pagando um preço desproporcional ao trecho utilizado.

Visando a atender ao princípio da razoabilidade e da igualdade material, acatamos

o  Projeto  de  Lei  n° 930/2011,  do  Deputado  Sargento  Rodrigues,  anexado  à

proposição em análise, e apresentamos a Emenda nº 1 ao Substitutivo nº  1, que

estabelece, para fins de isenção do pagamento da taxa de pedágio, a distância de

50km  entre  a  residência  do  proprietário  do  veículo  e  a  praça  de  cobrança,  em

substituição aos 30km anteriormente propostos.

Conclusão
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Pelas razões expostas, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei nº 849/2011

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

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - A Lei nº 12.219, de 1º de julho de 1996, passa a vigorar acrescida do

seguinte art. 6º-A:

“Art. 6º-A - Nas vias públicas estaduais e nas federais exploradas pelo Estado por

delegação da União, ficam isentos do pagamento da tarifa os veículos emplacados no

Município onde esteja instalada a praça de cobrança ou cujo proprietário resida a

uma distância de até 50km da praça de cobrança.”.”.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Celinho  do  Sinttrocel,  Presidente  –  Anselmo  José  Domingos,  relator  –  Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.012/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

A  proposição  em  análise,  de  autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  “institui

infração administrativa para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e

dá outras providências”.

Publicada no “Diário  do Legislativo”  de 8/4/2011,  a proposição foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  vem  ela  agora  a  esta

Comissão, nos termos do disposto no art. 102, IV, “a”, do Regimento Interno, para

receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação

A proposta em análise tem por objetivo estabelecer mecanismos para proteção do

consumidor, mediante a adoção de medidas para coibir o protesto de títulos sacados

indevidamente pelos fornecedores.
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Nos termos da proposição, o fornecedor que levar a protesto qualquer título sacado

de  forma  indevida,  validamente  sacado  e  que  se  tenha  tornado  indevido  por

inexecução contratual, ou ainda validamente sacado, mas referente a débito já pago,

passará a ser penalizado, em consonância com o que dispõe a Lei Federal nº 8.078,

de 1990, que contém o Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

É  importante  enfatizar  que  o  protesto  indevido  de  título  configura  prejuízo  aos

direitos e interesses do consumidor, considerando o fato de que nesse caso a pessoa

é inscrita como inadimplente nos serviços de restrição ao crédito existentes no País.

Não se trata aqui de acobertar os maus pagadores ou devedores contumazes, e sim

de  defender  os  consumidores  que,  quites  com  suas  obrigações  na  relação  de

consumo, têm seus direitos violados por fornecedores imperitos ou que agem de má-

fé.

A aprovação do projeto em análise se revelaria  proveitosa, pois,  ao estabelecer

sanções  ao  fornecedor  que  protestar  títulos  indevidamente,  irá  desestimular

fortemente essa prática.

Por fim, o projeto de lei  em análise está, conforme lembrado pela Comissão de

Constituição e Justiça em seu parecer, alinhado com o que dispõe o art. 4º do Código

de Proteção e Defesa do Consumidor, que destaca, em seu inciso II, o princípio da

ação governamental para proteger efetivamente o consumidor, bem como, no inciso

VI, o princípio da coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no

mercado de consumo.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.012/2011, no

1º turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Délio Malheiros, Presidente – Liza Prado, relatora – Antônio Júlio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.132/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

A proposição em análise, de autoria do Deputado Leonardo Moreira, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.969/2009, “proíbe aos restaurantes, bares,
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casas  noturnas  e  estabelecimentos  congêneres  a  prática  da  obrigatoriedade  de

consumação mínima e dá outras providências”.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  emitiu  parecer  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do Substitutivo n° 1,  que

apresentou. Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto ao

mérito,  nos termos do art.  188, combinado com o art.  102,  IV,  “a”,  do Regimento

Interno.

Fundamentação

O  projeto  em  estudo  pretende  proibir  a  cobrança  da  chamada  “consumação

mínima”  nos  restaurantes,  bares,  casas noturnas  e estabelecimentos similares  do

Estado.  Conforme  consta  na  justificação  da  proposta,  o  valor  exigido  a  título  de

consumação mínima tem a característica de  venda  casada,  o  que é  considerado

conduta abusiva e ilegal.

Conforme  justifica  o  autor  do  projeto,  nos  bares,  nas  danceterias  e  nas  casas

noturnas, o consumidor se vê obrigado a beber, mesmo que não queira ou não possa.

Tem que comer, mesmo sem fome. Há muito a prática da consumação mínima se

institucionalizou. Ninguém reclama, ninguém questiona. Aceita-se, como se fosse lei.

O consumidor deve ter a liberdade de entrar e, se quiser, comer ou beber. O valor

exigido  na  entrada  tem  característica  de  venda  casada,  ou  seja,  para  entrar  ou

conhecer  o  lugar,  deve-se  gastar  o  que  o  proprietário  estipular.  A seu  ver,  essa

cobrança é uma imposição ilegal e imoral.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua douta análise, não vislumbrou óbice

à tramitação da matéria. Fez alusão à Lei Federal nº 8.078, de 11/9/90, que contém o

Código de Proteção e Defesa do Consumidor, por considerar a matéria afeta a esta

legislação. Considerou abusiva a venda casada e defendeu a liberdade de escolha do

consumidor, notadamente no que diz respeito aos limites e às quantidades do produto

ou serviço fornecidos.

Essa  Comissão,  para  melhor  adequar  o  texto  do  projeto  à  técnica  legislativa,

apresentou o Substitutivo nº 1, o qual acatamos, visto que o aperfeiçoa, pois confere

densidade normativa à lei federal, uma vez que a proposição procura disciplinar, com

absoluta clareza, os preceitos constantes na referida norma que dizem respeito aos
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direitos do consumidor.

Entendemos, portanto, que a proposição em apreço merece ser aprovada, pois se

trata de concretização de um direito básico de qualquer consumidor, qual seja aceitar

ou não determinado tipo de serviço que lhe venha a ser oferecido, conforme dispõe o

art.  6º,  incisos II  e  IV,  da Lei  Federal  nº  8.078,  de 1990 – Código de Defesa do

Consumidor –, acrescido, ainda, do art. 39, I, do citado diploma legal, que veda ao

fornecedor de produtos ou serviços condicionar esse fornecimento ao de outro bem,

assim como, sem justa causa, a limites quantitativos.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.132/2011, no

1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentad o pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio, relator - Liza Prado.

PARECER PARA O 2º 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  “torna

obrigatória a disponibilização de serviço gratuito de teleatendimento pelas empresas

que mantenham serviço de atendimento ao cliente”.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 2, retorna agora a esta Comissão

para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 102, IV, combinado com o

art. 189, do Regimento Interno.

Em obediência ao disposto no § 1º do art. 189 do Regimento Interno, consta deste

parecer a redação do vencido.

Fundamentação

A medida proposta representa um avanço em termos de proteção dos direitos do

consumidor, na medida em que estabelece para as empresas a obrigatoriedade de

oferecer um serviço que implicará melhoria do atendimento ao cliente.

Ratificando nossa posição exarada no exame da matéria no 1º turno, consideramos

que não é razoável o consumidor assumir os custos de ligações telefônicas feitas
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para  reclamar  de  um  produto  ou  serviço  ou  para  obter  informações  sobre  sua

utilização. Se uma empresa mantém um serviço de atendimento ao cliente, é natural

que ela não só disponha de um serviço de teleatendimento, mas também que ela

arque com os custos de tal serviço.

Não  se  pode  ignorar  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 deles. 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 de o

consumidor  reclamar  e  solicitar  informações  é  tolhido  e  restringido  quando  se

transfere para ele o ônus da chamada telefônica.

Numa análise  mais  acurada da matéria,  verificamos que a  medida  proposta  se

tornaria mais  efetiva se se previssem sanções em caso de seu descumprimento,

razão  pela  qual  esta  Comissão  sugeriu  o  acréscimo  de  duas  emendas  ao  texto

aprovado no 1º turno. A Emenda nº 1 estabelece as sanções a serem aplicadas, e a

Emenda nº 2 dispõe sobre a destinação das multas aplicadas.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

724/2011,  na  forma  do  vencido  no  1º  turno,  com  as  Emendas  nºs  1  e  2,  que

apresentamos a seguir.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... – O descumprimento desta lei se sujeita às penalidades previstas no art. 56

da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e em seu regulamento.”.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se onde convier:

“Art.  ...  –  Os  recursos  provenientes  das  multas  aplicadas  nos  termos  desta  lei

reverterão ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos ou ao fundo instituído

pela pessoa jurídica de direito público que impuser a sanção.”.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Délio Malheiros, Presidente e relator – Liza Prado – Antônio Júlio.
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PROJETO DE LEI Nº 724/2011

(Redação do Vencido)

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

escritórios para atendimento “in loco” ao consumidor ficam obrigadas a disponibilizar

serviço gratuito de teleatendimento.

Parágrafo único - Excluem 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.

PARECER SOBRE A EMENDA Nº 8 AO PROJETO DE LEI Nº 717/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

O Projeto de Lei nº 717/2011, de autoria do Presidente do Tribunal de Contas do

Estado, altera a estrutura de cargos de direção e assessoramento do Tribunal de

Contas e dá outras providências.

A proposição foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou. A Comissão de Administração Pública manifestou-se favoravelmente

à  matéria  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  com  as  Emendas  nº  1  e  2,  por  ela

apresentadas.

A  Comissão  do  Trabalho,  da  Previdência  e  da  Ação  Social  manifestou-se

favoravelmente à matéria na forma do Substitutivo nº 1, 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, por

ela apresentadas.

Por sua vez, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela

aprovação  do  Projeto  de  Lei  nº 717/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  com  a

Subemenda nº 1 à Emenda nº 1, a Subemenda nº 1 à Emenda nº 2, as Emendas nºs

3 e 4, apresentadas pela Comissão do Trabalho, da Previdência e Ação Social, e com

as Emendas nºs 5 a 7, que apresentou.
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Durante a fase de discussão do projeto, no 1º turno, foi apresentada em Plenário a

Emenda nº 8, que vem a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,

§ 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Emenda nº 8, de autoria do Deputado Rogério Correia, propõe que os cargos de

Supervisor de Segurança Institucional e de Supervisor de Tecnologia da Informação,

previstos no Anexo I da proposição, sejam de recrutamento restrito.  Consideramos

conveniente e oportuna a proposta em exame. Com efeito, numa estrutura de cargos

de  provimento  em  comissão,  o  cargo  de  Supervisor  é  exercido,  geralmente,  por

servidor  de  carreira  na  chefia  de  unidades  em  níveis  hierárquicos  intermediários.

Entendemos que tal  medida não prejudicará o modelo de administração gerencial

pretendido pelo Tribunal de Contas.

Conclusão

Opinamos, portanto, pela aprovação da Emenda nº 8 apresentada em Plenário ao

Projeto de Lei nº 717/2011.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Gustavo  Corrêa,  Presidente  e  relator  -  Délio  Malheiros  -  Fred  Costa  -  Neider

Moreira.

PARECER SOBRE A EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 823/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 823/2011 autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Itueta o imóvel que especifica.

Após  o  exame da  proposição  pelas  Comissões  de  Constituição e  Justiça  e  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária, foi o projeto encaminhado ao Plenário, nos

termos regimentais.

Durante a fase de discussão do projeto, foi apresentada a Emenda nº 1, de autoria

do Deputado  Paulo  Lamac,  que vem a  esta  Comissão para  receber  parecer,  em

conformidade com o disposto no art. 188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 823/2011 autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
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Itueta o imóvel  constituído pela área de 2.116,53m², situado no lugar denominado

Córrego Santa Angélica, s/nº, Fazenda Cremasco, nesse Município, para que seja

destinado ao funcionamento de escola municipal.

A Emenda nº 1 acrescenta três artigos ao projeto, sendo o primeiro para desafetar o

trecho da Rodovia MGC-356 entre o entroncamento com a BR-120B e o Condomínio

Maria Carolina; o segundo autoriza o Poder Executivo a doar o referido trecho ao

Município de Coimbra, para que seja integrado ao perímetro urbano como via urbana;

e o terceiro prevê que o trecho reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de

cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe for dada a

destinação prevista.

Inicialmente,  é  preciso  esclarecer  que  o  trecho  a  que  se  refere  a  emenda  em

análise é de uma rodovia compartilhada, portanto se trata de trecho da BR-356, que,

por  meio  de  convênio,  teve  sua  administração  delegada  ao  Estado,  cabendo  ao

Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER-MG – tão somente

sua  conservação.  Assim  sendo,  a  rodovia  objeto  da  proposição  pertence  ao

patrimônio da União e não integra a malha rodoviária estadual.

A  par  dessa  constatação,  observe-se  que,  segundo  o  art.  225  do  Regimento

Interno, emenda é uma proposição apresentada como acessória de outra, podendo

ser aditiva, modificativa ou substitutiva.

A emenda apresentada em Plenário representa um novo projeto de lei, uma vez que

trata de assunto totalmente aleatório ao Projeto de Lei nº 823/2011. Não há referência

ao projeto principal, seja para acrescentar, modificar ou substituir matéria constante

em seus dispositivos.

Trata, assim, de novo projeto de lei, autorizando desafetação e posterior doação de

imóvel,  que  merece  tratamento  isonômico  aos  demais  projetos  de  conteúdo

semelhante que tramitam nesta Casa.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Emenda nº 1 ao Projeto de Lei nº

823/2011.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Zé Maia, Presidente -  Gustavo Perrella,  relator  -  Doutor  Viana -  Romel Anízio -
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Ulysses Gomes.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 406/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, atendendo a requerimento do

Deputado  Fabiano Tolentino  aprovado em sua 5ª  Reunião  Ordinária  de  6/4/2011,

solicita,  por  meio da proposição em epígrafe,  seja encaminhado ao Secretário  de

Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  pedido  de  informações  sobre

possíveis  planos de  mudança de  localização do Parque de Exposição Bolivar  de

Andrade (Parque da Gameleira).

Publicada no “Diário do Legislativo” de 14/4/2011, vem agora a matéria à Mesa da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial solicita seja encaminhado ao

Secretário  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  pedido  de

informações  sobre  eventual  mudança  de  localização  do  Parque  de  Exposições

Bolivar de Andrade (Parque da Gameleira).

Localizado na Av. Amazonas, nº 6.020, no Bairro Gameleira, no Município de Belo

Horizonte, o Parque de Exposições Bolivar de Andrade integra-se ao patrimônio da

Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  –  Seapa  –  e  é

administrado pelo Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA.

O funcionamento  do  Parque da Gameleira é disciplinado pela  Portaria  nº  2,  de

1992,  do  IMA.  De  acordo  com  o  art.  1º  dessa  regulamentação,  esse  parque  se

destina aos eventos agropecuários promovidos pelas associações de criadores e de

produtores  rurais,  reconhecidas  pelo  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento – Mapa –, bem como às atividades e às promoções do IMA.

Por meio de contrato de cessão temporária de uso, de caráter oneroso, o IMA cede

as instalações do Parque da Gameleira para associações de criadores e produtores

rurais. Excepcionalmente, essa cessão pode se dar em caráter gratuito, apenas para

entidades filantrópicas. As cessões de instalações se referem tanto aos espaços para
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eventos quanto para escritórios de associações de criadores e produtores rurais.

Em 29/5/2008,  a Seapa divulgou,  em sua página  oficial,  comunicação do então

Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento confirmando os planos

de uma futura mudança de local  do Parque da Gameleira.  Nessa mesma notícia,

informa-se sobre a conclusão de estudos de mudança locacional  conduzidos pela

Seapa,  indicando novas áreas até 12 vezes mais  amplas que o parque atual,  de

modo a melhor acomodar as exposições. Informa-se ainda que, após a mudança do

parque, sua área atual seria incorporada ao Complexo Expominas.

A veiculação dessa notícia trouxe inquietação às associações de produtores, tendo

em  vista  a  localização central  privilegiada  e  tradicional  do  Parque  da Gameleira.

Portanto, a solicitação da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial tem o

mérito de aclarar a posição e as ações da Seapa relativamente ao assunto. Dessa

forma,  esta  Casa  cumpre  sua  competência  de  representar  a  sociedade  e  de

acompanhar e fiscalizar as políticas públicas.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n° 406/2011 na forma

original.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 11 de julho 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 421/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

O Deputado Sávio Souza Cruz requer, por meio da proposição em epígrafe, seja

encaminhado  ofício  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação  solicitando  informações

sobre  as  providências  tomadas  para  garantir  a  recuperação  da  Escola  Estadual

Adalberto Ferraz.

Após sua publicação no “Diário do Legislativo” de 15/4/2011, vem a matéria à Mesa

da Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação
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A proposição em tela visa a obter informações sobre as providências tomadas pela

administração pública para a reforma da Escola Estadual Adalberto Ferraz.

Tradicional estabelecimento de ensino público, a Escola Estadual Adalberto Ferraz

fica localizada na Rua Operário Silva, nº 50, no Bairro São Gabriel, e conta com um

corpo discente de aproximadamente 1.000 alunos. Segundo o autor do requerimento

em análise, a escola encontra-se em precárias condições de uso, o que compromete

a segurança e a própria qualidade do ensino nela ministrado.

No que concerne à iniciativa, a proposição encontra respaldo no § 2º do art. 54 da

Constituição  do  Estado,  que  assegura  à  Assembleia  Legislativa  o  poder  de

encaminhar pedido de informações, por meio de sua Mesa, a Secretário de Estado.

Segundo o mesmo dispositivo, a recusa, o não atendimento no prazo de 30 dias ou a

prestação de informação falsa importam crime de responsabilidade.

Parece-nos, pois, mais do que justificável que o órgão estadual competente repasse

informações sobre as providências tomadas para a reestruturação da Escola Estadual

Adalberto Ferraz.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 421/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 11 de julho 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 426/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão de Segurança Pública, por meio da proposição em epígrafe, requer à

Presidência da Assembleia seja encaminhado à Corregedoria da Polícia Civil pedido

de  cópia  do  inquérito  policial  que  investiga  o  acidente  ocorrido  no  Município  de

Bandeira  do  Sul  e  o  possível  envolvimento  da  Companhia  Energética  de  Minas

Gerais – Cemig –, bem como informações sobre o encaminhamento das conclusões

desse inquérito.

Após a publicação no “Diário do Legislativo” de 15/4/2011, vem a matéria à Mesa da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
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Interno.

Fundamentação

A proposição  em  análise  requer  à  Presidência  da  Assembleia  seja  enviado  à

Corregedoria da Polícia Civil  pedido de cópia do inquérito  policial  que investiga o

acidente  ocorrido no  Município de Bandeira do  Sul  e o possível  envolvimento  da

Cemig,  bem  como  informações  sobre  o  encaminhamento  das  conclusões  desse

inquérito.

Em que pese o requerimento não especificar com clareza o acidente do qual se

pretende  obter  o  inquérito  policial,  a  proposição  em  análise  possivelmente  foi

apresentada em função do fato ocorrido no Município de Bandeira do Sul, durante as

festividades pré-carnavalescas de 2011, quando o contato de um trio elétrico com a

rede de energia, provavelmente por meio de uma serpentina metalizada, causou a

eletrocussão de 16 pessoas, bem como ferimentos em outras 55.

O  acidente  causou  grande  comoção  no  Município  de  Bandeira  do  Sul  e  foi

amplamente noticiado nos meios de comunicação. A conclusão do inquérito policial

sobre o fato foi aguardada com grande expectativa pela comunidade local. No dia 30

de maio deste ano, cerca de três meses após o acidente, foi apresentado o texto final

do inquérito policial, e seu resultado causou polêmica, pois concluiu pela ausência de

responsabilidades pessoais, seja por parte da Prefeitura de Bandeira do Sul, seja por

parte da Cemig, seja por parte de um folião que teria gerado o estopim do acidente ao

lançar uma serpentina metalizada, a qual teria produzido a ligação com a rede de

energia que ocasionou a exposição das pessoas a uma dose letal de energia elétrica.

Segundo a Polícia Civil, o folião não poderia ser criminalizado porque não poderia ter

previsto a ocorrência do acidente.

Consoante com a função fiscalizadora e de controle do Parlamento, a Constituição

do Estado determinou, em seu art.  54,  § 3°,  que “a Mesa da Assembleia poderá

encaminhar pedido de informações a dirigente de entidade da administração indireta,

ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais”. De acordo

com o mesmo princípio, o art. 100, IX, do Regimento Interno, faculta às comissões o

direito de solicitarem à Mesa encaminhamento de pedido de informação, em razão da

matéria compreendida em sua denominação ou da finalidade de sua constituição e
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quanto a fato sujeito a controle e fiscalização da Assembleia.

Uma  vez  que  o  inquérito  policial  objeto  da  proposição  já  está  concluído,  não

vislumbramos óbice ao acesso desta Casa a informações sobre esse documento.

Todavia, entendemos que seria impertinente requisitá-las à Corregedoria da Polícia

Civil,  tendo  em  vista  que  não  foi  esse  o  órgão  responsável  pela  elaboração  do

inquérito policial. Assim, apresentamos ao final deste parecer o Substitutivo nº 1, no

qual  expressamos  mais  precisamente  o  objeto  da  proposição  e  definimos  como

destinatário do pedido de informações o Delegado que presidiu o inquérito.

Conclusão

Diante  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do  Requerimento  n° 426/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos a seguir.

SUBSTITUTIVO N° 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Segurança Pública requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

enviado  ofício  ao  Sr.  Hernanni  Perez  Vaz,  Delegado  da  Polícia  Civil,  solicitando

informações sobre o inquérito policial que investigou o acidente com um trio elétrico

que causou a  morte  de  16  pessoas e  deixou outras  55 feridas,  no  Município  de

Bandeira do Sul, em fevereiro de 2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 11 de julho 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 446/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em epígrafe, a Comissão de Participação Popular requer à

Presidência da Assembleia seja encaminhado ao Diretor-Presidente da Cemig pedido

de  informações  sobre  a  implementação  do  programa  Luz  para  Todos  nas

Comunidades Quilombolas do Baú, Ausente, Fazenda Santa Cruz, Queimadas e Vila

Nova, situadas no Município do Serro.

Após  publicação no “Diário  do  Legislativo”  de  16/4/2011,  a  matéria  vem a  este
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órgão colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O requerimento em tela decorreu da 1ª Reunião Extraordinária da Comissão de

Participação Popular,  realizada em 4/4/2011,  no  Município  de  Conceição do Mato

Dentro.  Tal  reunião  destinou-se  a  discutir,  em audiência  pública,  o andamento do

processo  de  reconhecimento  da  Comunidade  de  Três  Barras  como quilombola  e

acompanhar a execução dos programas do governo federal nessa localidade.

A proposição encontra amparo no inciso X do art. 49 da Constituição da República,

o qual estabelece como competência do Poder Legislativo a fiscalização e o controle

dos  atos  do  Poder  Executivo,  inclusive  daqueles  advindos  de  sua  administração

indireta. Conforma-se, ainda, com os arts. 73 e 74 da Constituição do Estado, tendo

em vista que tais dispositivos atribuem ao Legislativo o dever de fiscalizar o exercício

da função administrativa do Estado. Já o § 3º do art. 54 da Carta Mineira autoriza a

Mesa da Assembleia a encaminhar pedido de informação a autoridades estaduais,

incluindo dirigentes de entidades da administração indireta, sendo que a recusa, o

não atendimento no prazo de 30 dias ou a prestação de informação falsa constituem

infrações administrativas, sujeitas a responsabilização.

Apoia-se, por fim, no art. 233, XII, do Regimento Interno, que trata do pedido de

informação às autoridades estaduais, sobre fato sujeito a controle e fiscalização da

Assembleia Legislativa.  Portanto, a proposição em análise, sem vício de iniciativa,

configura  legítima  atividade  da  Casa,  ostentando  sólido  e  tipificado  lastro

constitucional e regimental.

No que se refere ao mérito, a proposição é apropriada e necessária, tendo em vista

que objetiva assegurar às referidas comunidades o acesso à energia elétrica, que

deve ser fornecida de maneira universal. Essa necessidade foi claramente exposta

durante a audiência pública realizada pela Comissão de Participação Popular, já que

os  moradores,  obviamente,  necessitam  urgentemente  do  serviço  para  o

desenvolvimento  local.  Ainda  foi  informado  que  a  Cemig,  apesar  de  haver-se

comprometido, a princípio, a proceder à implementação do programa Luz para Todos,

ainda não iniciou as instalações nas localidades.
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Vale lembrar que o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da

Energia Elétrica – Luz para Todos – foi instituído pelo Decreto Federal nº 4.873, de

2003, e objetiva, conforme estabelecido em seu art. 1º, “propiciar, até o ano de 2008,

o atendimento em energia elétrica à parcela da população do meio rural brasileiro que

ainda  não  possui  acesso  a  esse  serviço  público”.  O  art.  5º  do  Decreto  ainda

estabelece  que  o  programa Luz  para  Todos  priorizará,  entre  outros,  projetos  de

eletrificação rural que enfoquem o uso produtivo da energia elétrica e que fomentem o

desenvolvimento  local  integrado,  além  daqueles  de  eletrificação  para  o

desenvolvimento da agricultura familiar.

Levando-se em conta tais considerações,  há necessidade de que esta Casa se

muna das informações solicitadas, indispensáveis ao exercício de suas atribuições de

fiscalização e controle.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 446/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 11 de julho 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 499/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

O Deputado Marques  Abreu,  por  meio  do  Requerimento  nº  499/2011,  solicita  à

Presidência  da  Assembleia  seja  encaminhado  ofício  ao  Secretário  de

Desenvolvimento  Social,  pedindo  informações  sobre  as  ações  governamentais

voltadas para a reinclusão social e familiar dos jovens infratores.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/4/2011,  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, do Deputado Marques Abreu, solicita à Presidência da

Assembleia  seja  encaminhado  ofício  ao  Secretário  de  Desenvolvimento  Social,

pedindo  informações  sobre  as  ações  governamentais  voltadas  para  a  reinclusão
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social e familiar dos jovens infratores.

A  solicitação  constante  da  proposta  encontra  respaldo  no  art.  54,  §  2º,  da

Constituição do Estado, que dispõe que a Mesa da Assembleia poderá encaminhar

pedido de informação a Secretário de Estado.

Cabe ressaltar ainda que, além de outras competências regimentais, a Comissão

de Esporte, Lazer e Juventude, da qual o Deputado autor da proposição é membro,

tem por  prerrogativa a “integração e a  participação do jovem no processo social,

econômico, político e cultural do Estado”, e para tanto deve exercer seu poder de

fiscalizar as políticas públicas governamentais voltadas para o público juvenil.

Ressalte-se ainda que o requerimento trata de um público amparado por legislação

protetiva específica, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, e que necessita

das autoridades e da sociedade em geral um tratamento diferenciado, em razão de

sua condição de incapaz perante a ordem civil.

Portanto,  entendemos  que  o  pedido  de  informação  deve  ser  encaminhado,

considerando-se seu grande interesse parlamentar e sua importância para o exercício

da representação que foi conferida aos membros desta Assembleia pela sociedade

mineira.

Conclusão

Tendo em vista o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 499/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 11 de julho 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 547/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Por intermédio da proposição em epígrafe, a Comissão de Assuntos Municipais e

Regionalização  requer  ao  Presidente  da  Assembleia  seja  encaminhado  ofício  ao

Diretor-Presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG -,

solicitando-lhe  informações  sobre  a  cobrança  de  taxa  mínima  efetuada  por  essa

empresa, bem como sobre suposta onerosidade operacional.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/5/2011 e encaminhada a
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este órgão colegiado a fim de receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  em  análise  decorre  de  requerimento  formulado  pelo  Deputado

Pompílio  Canavez  e  pela  Deputada  Liza  Prado,  aprovado  em  audiência  pública

realizada pela Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, em Caxambu, no

dia 27/4/2011.

Nos  termos  do  art.  1º  da  Lei  nº  6.084,  de  1973,  e  do  art.  12,  VII,  “c”,  da  Lei

Delegada  nº  179,  de  2011,  a  Copasa-MG é sociedade  sob controle  acionário do

Estado,  integrante  da  administração  indireta  do  Poder  Executivo  do  Estado  e

vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana. A

ela compete planejar,  executar,  ampliar, remodelar e explorar serviços públicos de

saneamento  básico,  entendido  como  o  conjunto  de  serviços,  infraestrutura  e

instalações  operacionais  de  abastecimento  de  água  potável,  de  esgotamento

sanitário e de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

Em função disso, infere-se que a apresentação do requerimento encontra respaldo,

no plano estadual, no § 3º do art.  54 da Constituição mineira, que confere a este

Parlamento  a  prerrogativa  de  encaminhar  pedido  de  informação  a  dirigente  de

entidade  da  administração indireta.  Segundo esse dispositivo,  a  recusa  ou  o  não

atendimento, ou a prestação de informação falsa constituem infração administrativa,

sujeita a responsabilização.

Corroborando esse  mandamento,  o  inciso  IX  do  art.  100  do  Regimento  Interno

atribui  às  comissões legislativas competência para encaminhar,  por  intermédio  da

Mesa da Assembleia, pedido escrito de informação a Secretário de Estado e a outras

autoridades estaduais.

Cabe  ressaltar  que  a  proposição  configura  legítimo  exercício  da  prerrogativa

reservada à  Assembleia Legislativa pelo  art.  74 da  Carta  mineira,  qual  seja  a  de

exercer  o controle externo sobre entidades da administração indireta, envolvendo,

entre outras, a fiscalização operacional.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 547/2011.
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 11 de julho 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 608/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  meio da proposição em foco, a Comissão de Participação Popular requer à

Presidência da Assembleia seja enviado ao Ministério Público Estadual pedido de

informações  sobre  a  apuração  do  assassinato  do  índio  Avelino  Nunes  Macedo,

ocorrido em 16/9/2007 na Aldeia Central Xacriabá, localizada no Município de São

João das Missões.

Após publicação no “Diário do Legislativo” de 6/5/2011, 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 resultou de audiência pública realizada pela Comissão

de Participação Popular, em 19/4/2011, no Teatro desta Casa, na qual foi debatida a

situação  dos  povos  originários  em  Minas  Gerais,  visando  à  implementação  de

políticas  sociais  voltadas  às  suas  necessidades.  Nessa  oportunidade,  houve

denúncias quanto à violação dos direitos dos 8 mil remanescentes xacriabás.

Sob  o  aspecto  jurídico,  a  proposição  em  exame  se  estriba  no  princípio  da

separação dos Poderes e no conhecido sistema de freios e contrapesos, oriundo da

doutrina clássica, e acolhido pelo direito constitucional positivo brasileiro. Coaduna-

se, pois, com a competência do Poder Legislativo de fiscalizar e controlar atos do

Poder Executivo, tal como consta no art. 49, X, da Constituição Federal.

Ademais, ampara-se na Constituição Estadual: os arts. 73 e 74 impõem ao Poder

Legislativo o dever de fiscalizar o exercício da função administrativa do Estado em

todos os seus espaços e aspectos institucionais; o art. 54, § 3º, assegura à Mesa da

Assembleia  a  prerrogativa  de  encaminhar  pedido  de  informação  a  autoridades

estaduais, e a recusa, o não atendimento no prazo de trinta dias ou a prestação de

informação falsa constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização.

Apoia-se, de resto, no art. 233, XII, do Regimento Interno, que trata do pedido de
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informação às autoridades estaduais sobre fato sujeito a controle e fiscalização da

Assembleia  Legislativa.  Portanto,  a  proposição  em  tela,  sem  vício  de  iniciativa,

configura  uma  legítima  atividade  da  Casa,  ostentando  sólido  e  tipificado  lastro

constitucional e regimental.

Quanto ao mérito, registre-se que desde a morte de Avelino Nunes a ALMG vem

acompanhando os fatos: em 2007, a Comissão de Segurança Pública realizou uma

audiência em São João das Missões. Sabe-se que um dos envolvidos foi autuado por

homicídio qualificado,  agravado por motivo fútil,  e absolvido pelo Tribunal  do Júri.

Todavia, além do clamor social e de ameaças a representantes indígenas, membros

do Conselho Indigenista Missionário afirmam que o assassinato é parte integrante do

conflito fundiário no Norte de Minas, merecendo atenção especial e mais abrangente

das autoridades.  Diante desse quadro e do recurso interposto contra  a sentença,

justifica-se a preocupação com os desdobramentos do caso.

Levando-se em conta tais considerações, há necessidade de que a Casa se muna

das  informações  solicitadas,  indispensáveis  ao  exercício  de  suas  atribuições  de

fiscalização e controle. O Substitutivo nº 1, apresentado ao final deste parecer, tem o

objetivo de ajustar o pedido à realidade atual do processo.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 608/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

encaminhado ofício ao Ministério Público do Estado, pedindo informações sobre se

há novos fatos e apurações relativos ao assassinato do índio Avelino Nunes Macedo,

ocorrido em 16/9/2007 na Aldeia Central Xacriabá, localizada no Município de São

João das Missões.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 11 de julho de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente - Paulo Guedes, relator - José Henrique - Inácio Franco -

Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 609/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  meio da proposição em foco, a Comissão de Participação Popular requer à

Presidência da Assembleia seja encaminhado à Polícia Civil  do Estado pedido de

informações  sobre  a  apuração  do  assassinato  do  índio  Avelino  Nunes  Macedo,

ocorrido em 16/9/2007, na Aldeia Central Xacriabá, localizada no Município de São

João das Missões.

Após publicação no “Diário do Legislativo” de 6/5/2011, 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 resultou de audiência pública realizada pela Comissão

de Participação Popular, em 19/4/2011, no Teatro desta Casa, na qual foi debatida a

situação  dos  povos  originários  em  Minas  Gerais,  visando  à  implementação  de

políticas  sociais  voltadas  às  suas  necessidades.  Nessa  oportunidade,  houve

denúncias quanto a violação dos direitos dos 8 mil remanescentes xacriabás.

Sob  o  aspecto  jurídico,  a  proposição  em  exame  se  estriba  no  princípio  da

separação dos Poderes e no conhecido sistema de freios e contrapesos, oriundo da

doutrina clássica e acolhido pelo direito constitucional positivo brasileiro. Coaduna-se,

pois, com a competência do Poder Legislativo de fiscalizar e controlar atos do Poder

Executivo, tal como consta no art. 49, X, da Constituição Federal.

Ademais, ampara-se na Constituição Estadual: os arts. 73 e 74 impõem ao Poder

Legislativo o dever de fiscalizar o exercício da função administrativa do Estado em

todos os seus espaços e aspectos institucionais; o art. 54, § 3º, assegura à Mesa da

Assembleia  a  prerrogativa  de  encaminhar  pedido  de  informação  a  autoridades

estaduais,  sendo  que a  recusa,  o  não atendimento  no prazo  de trinta  dias  ou  a

prestação  de  informação  falsa  constituem  infração  administrativa,  sujeita  a

responsabilização.

Apoia-se, de resto, no art. 233, XII, do Regimento Interno, que trata do pedido de

informação às autoridades estaduais, sobre fato sujeito a controle e fiscalização da

Assembleia  Legislativa.  Portanto,  a  proposição  em  tela,  sem  vício  de  iniciativa,
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configura  uma  legítima  atividade  da  Casa,  ostentando  sólido  e  tipificado  lastro

constitucional e regimental.

Quanto ao mérito, registre-se que desde a morte de Avelino Nunes a ALMG vem

acompanhando os fatos: em 2007, a Comissão de Segurança Pública realizou uma

audiência em São João das Missões. Sabe-se que um dos envolvidos foi autuado por

homicídio qualificado,  agravado por motivo fútil,  e absolvido pelo Tribunal  do Júri.

Todavia, além do clamor social e de ameaças a representantes indígenas, membros

do Conselho Indigenista Missionário afirmam que o assassinato é parte integrante do

conflito fundiário no Norte de Minas, merecendo atenção especial e mais abrangente

das autoridades.  Diante desse quadro e do recurso interposto contra  a sentença,

justifica-se a preocupação com os desdobramentos do caso.

Levando-se em conta tais considerações, há necessidade de que a Casa se muna

das  informações  solicitadas,  indispensáveis  ao  exercício  de  suas  atribuições  de

fiscalização e controle. O Substitutivo nº 1, apresentado ao final deste parecer, tem o

objetivo de ajustar o pedido à realidade atual do processo.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 609/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

encaminhado ofício à Chefia da Polícia Civil, pedindo informações sobre se há novos

fatos e apurações relativos ao assassinato do índio Avelino Nunes Macedo, ocorrido

em 16/9/2007 na Aldeia Central Xacriabá, localizada no Município de São João das

Missões.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 11 de julho 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 610/2011

Mesa da Assembleia
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Relatório

A Comissão de Participação Popular, por meio da proposição em foco, requer à

Presidência  da  Assembleia  seja  encaminhado  à  a  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,

Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa – e a Fundação Nacional de

Saúde  –  Funasa  –,  relativas  ao  atendimento  às  comunidades  do grupo indígena

Maxacali no Estado.

Após a publicação no “Diário do Legislativo” de 6/5/2011, vem a matéria à Mesa da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição  em  análise,  aprovada  na  7ª  Reunião  Ordinária  da  Comissão  de

Participação Popular de 28/4/2011, requer à Presidência da Assembleia seja enviado

à  Copanor  pedido  de  informações  sobre  a  execução das  atividades  conveniadas

entre essa empresa, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa – e a

Fundação Nacional de Saúde – Funasa, relativas ao atendimento às comunidades do

grupo indígena Maxacali no Estado.

Consoante com a função fiscalizadora e de controle do Parlamento, a Constituição

do Estado determinou,  em seu art.  54,  § 3°,  que a M esa da Assembleia  poderá

encaminhar pedido de informações a dirigente de entidade da administração indireta,

ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais. De acordo

com  o  mesmo  princípio,  o  art.  100,  IX  e  XVI,  do  Regimento  Interno,  atribui  às

Comissões,  em  razão  da  matéria  compreendida  em  sua  denominação  ou  da

finalidade de sua constituição, a competência de 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  Política  Militar  e  a

outras  autoridades  estaduais  e  “exercer  a  fiscalização  e  o  controle  dos  atos  da

administração pública.

A proposição em tela, de autoria da Comissão de Participação Popular, originou-se

em  audiência  pública  realizada  19/4/2011,  que  teve  por  finalidade  debater  a
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implementação  de  políticas  públicas  voltadas  para  os  povos  indígenas  de  Minas

Gerais.

A legislação brasileira e mineira avançaram ao reconhecer o direito à alimentação e

à nutrição, mas para garantir esses direitos é necessário garantir ao índio o direito à

terra e à água. Isso porque, embora Minas Gerais seja o quarto maior Estado em

extensão  territorial,  os  índios  são  confinados  em  pequenos  territórios,  com  baixo

valor, terras pouco férteis, clima pouco favorável à agricultura e habitações precárias.

Conforme expuseram os representantes dos índios na reunião, o acesso à água para

consumo humano é um problema sério em todas as comunidades indígenas mineiras.

Além de água e terra, a população indígena também tem necessidade premente de

melhor  assistência  à  saúde.  Nas  comunidades  indígenas  persistem  doenças

endêmicas, muitas delas devido à precariedade das condições de saneamento e à

falta  de abastecimento de água. A assistência à saúde dos povos indígenas,  que

estava a cargo da Fundação Nacional de Saúde – Funasa –,agora foi transferida para

a Secretaria Especial de Saúde Indígena – Sesai – e no período de transição houve,

segundo  os  representantes  dos  povos  indígenas,  lacunas  no  atendimento.  Nas

comunidades  indígenas  persistem  doenças  endêmicas,  muitas  delas  devido  à

precariedade das condições de saneamento, aqui incluído o abastecimento de água.

Tendo em vista o relato  prestado pelos  representantes dos povos  indígenas na

mencionada audiência pública, julgamos pertinente o requerimento em tela.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 610/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 11 de julho 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 611/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão de Participação Popular, por meio da proposição em foco, requer à

Presidência  da  Assembleia  seja  encaminhado  à  Companhia  de  Saneamento  de

Minas Gerais – Copasa – pedido de informações sobre a execução das atividades
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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 indígena

Maxacali no Estado.

Após a publicação no “Diário do Legislativo” de 6/5/2011, vem a matéria à Mesa da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição  em  análise,  aprovada  na  7ª  Reunião  Ordinária  da  Comissão  de

Participação Popular de 28/4/2011, requer à Presidência da Assembleia seja enviado

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 indígena Maxacali no Estado.

Consoante com a função fiscalizadora e de controle do Parlamento, a Constituição

do Estado determinou,  em seu art.  54,  § 3°,  que a M esa da Assembleia  poderá

encaminhar pedido de informações a dirigente de entidade da administração indireta,

ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais. De acordo

com  o  mesmo  princípio,  o  art.  100,  IX  e  XVI,  do  Regimento  Interno,  atribui  às

Comissões,  em  razão  da  matéria  compreendida  em  sua  denominação  ou  da

finalidade de sua constituição, a competência de 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  Política  Militar  e  a

outras autoridades estaduais e de exercer a fiscalização e o controle dos atos da

administração pública.

A proposição em tela, de autoria da Comissão de Participação Popular, originou-se

em  audiência  pública  realizada  19/4/2011,  que  teve  por  finalidade  debater  a

implementação  de  políticas  públicas  voltadas  para  os  povos  indígenas  de  Minas

Gerais.

A legislação brasileira e a mineira avançaram ao reconhecer o direito à alimentação

e à nutrição, mas para garantir esses direitos é necessário garantir ao índio o direito à
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terra e à água.  Isso porque embora Minas Gerais seja o quarto maior Estado em

extensão  territorial,  os  índios  são  confinados  em  pequenos  territórios,  com  baixo

valor, terras pouco férteis, clima pouco favorável à agricultura e habitações precárias.

Conforme expuseram os representantes dos índios na reunião, o acesso à água para

consumo humano é um problema sério em todas as comunidades indígenas mineiras.

Além de água e terra, a população indígena também tem necessidade premente de

melhor  assistência  à  saúde.  Nas  comunidades  indígenas  persistem  doenças

endêmicas, muitas delas devido à precariedade das condições de saneamento e à

falta  de abastecimento de água. A assistência à saúde dos povos indígenas,  que

estava a cargo da Fundação Nacional de Saúde – Funasa –, agora foi transferida

para a Secretaria Especial de Saúde Indígena – Sesai –, e no período de transição

houve,  segundo os representantes dos povos  indígenas,  lacunas no atendimento.

Nas comunidades indígenas persistem doenças endêmicas, muitas delas devido a

precariedade das condições de saneamento, aqui incluído o abastecimento de água.

Tendo em vista o relato  prestado pelos  representantes dos povos  indígenas na

mencionada audiência pública, julgamos pertinente o requerimento em tela.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 611/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 11 de julho 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 637/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, atendendo a requerimento de

seu Presidente e dos Deputados Rogério Correia e Fabiano Tolentino, solicita, por

meio  da  proposição  em  epígrafe,  seja  encaminhado  ao  Secretário  de  Estado

Extraordinário de Regularização Fundiária pedido de providências no sentido de que,

a cada 120 dias, seja enviado a esta Comissão um relatório de andamento das ações

do  Programa  de  Crédito  Fundiário,  inclusive  quanto  ao  número  de  famílias

beneficiadas.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 12/4/2011, vem agora a matéria à Mesa da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O Programa Nacional de Crédito Fundiário – PNCF – tem como objetivo financiar a

compra da terra por trabalhadores rurais que não tenham propriedades ou que as

possuam com área inferior a um módulo rural, ou seja, o mínimo necessário para sua

sobrevivência. Além do crédito para compra da terra, o PNCF ainda inclui linhas de

financiamento  para  construção  de  habitação,  estruturação  produtiva  e  assistência

técnica.

O PNCF é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Para a análise

dos pedidos de acesso ao Crédito Rural, é realizado um convênio com o Instituto de

Terras de Minas Gerais – Iter –, o qual assume o papel de Unidade Técnica Estadual

– UTE – do PNCF para Minas Gerais. A análise dos processos inclui também parceria

com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais

– Emater-MG – e com o Instituto Estadual de Florestas – IEF.

Em  19/4/2011,  a  Comissão  de  Política  Agropecuária  e  Agroindustrial  realizou

audiência pública para debater os problemas que têm dificultado a consolidação do

PNCF no  Estado.  Durante  a  audiência,  os  palestrantes  apontaram  problemas  na

execução dos objetivos do PNCF, como a grande variação no preço das terras, o que

dificulta a fixação do valor  do financiamento de cada família, e a precariedade na

execução  das  ações  complementares  à  aquisição  da  propriedade,  tais  como  o

financiamento para a compra de sementes ou para a construção das residências dos

trabalhadores.  Por  parte  dos agricultores,  o  problema destacado foi  a  burocracia,

sobretudo  na  análise  das  propostas  de  financiamento  encaminhadas  à  Unidade

Técnica Estadual – UTE.

Mostra-se,  portanto,  meritória  a  ação  da  Comissão  de  Política  Agropecuária  e

Agroindustrial  de acompanhar  e avaliar  a  execução da política pública de Crédito

Fundiário.  Realiza-se  por  meio  dessa  ação  a  função  fiscalizatória  do  Poder

Legislativo, prevista no art. 62, XXXI, da Constituição Estadual.

Entretanto,  é  necessário  atentar  para  as  possibilidades  constitucionais  e
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regimentais de atuação desta Casa para o acompanhamento de políticas públicas. No

caso do requerimento em tela, trata-se do encaminhamento de informações em posse

do  Poder  Executivo.  O  instrumento  adequado  para  tal  ação  é  o  pedido  de

informações, previsto no art. 54, § 3º, da Constituição Estadual, e regulamentado nos

arts. 82, XXX, 100, IX, 233, XII, e 307 do Regimento Interno.

Em  que  pese  a  previsão  constitucional  e  regimental  quanto  à  solicitação  de

informações ao Poder Executivo, tal instrumento se refere a um pedido isolado de

informação. Não se cogita, nos citados dispositivos normativos, da possibilidade de

estabelecer ao Poder Executivo a obrigatoriedade de responder ao Poder Legislativo

recorrentemente, em intervalos de tempo determinado, ainda mais sem previsão de

findar essa incumbência. Tal obrigação apenas poderia ser criada por meio de norma

jurídica. No caso da política fundiária, por exemplo, o § 7º do art. 246 da Constituição

Estadual  obriga o Poder Executivo a submeter  à Assembleia Legislativa relatórios

anuais acerca da legitimação de terras públicas e devolutas.

Portanto, torna-se necessário propor o Substitutivo nº 1, o qual transforma o pedido

de providência em um pedido de informação. Todavia, tal alteração não impede que a

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial  e  os  Deputados requeiram ao

Poder Executivo estadual, posteriormente, atualizações sobre os dados de execução

da PNCF, na forma de ulteriores pedidos de informação.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n° 637/2011 na forma

do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

A Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, atendendo a requerimento de

seu Presidente e dos Deputados Rogério Correia e Fabiano Tolentino aprovado na 2ª

Reunião Extraordinária de 19/4/2011, solicita a V. Exa., nos termos do art. 79, VIII, “c”,

do Regimento Interno, seja encaminhado ao Secretário de Estado Extraordinário de

Regularização Fundiária pedido de informação acerca do andamento das ações de

sua secretaria  no  âmbito  do  Programa Nacional  de  Crédito  Fundiário  – PNCF –,

inclusive quanto ao número de famílias beneficiadas.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 11 de julho de 2011.
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Dinis Pinheiro, Presidente – Jayro Lessa, relator – José Henrique - Inácio Franco –

Paulo Guedes – Dilzon Melo – Alencar da Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 646/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  meio  da  proposição  em  epígrafe,  o  Deputado  Marques  Abreu  requer  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.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  13/5/2011,  a  matéria  vem  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

Em sua justificação, o autor esclarece que a proposição em comento se originou de

mensagem  eletrônica  enviada  pelo  Sr.  Jean  Silva  Lemes,  na  qual  se  solicita  o

monitoramento das ações governamentais em relação à recuperação da Lagoa da

Pampulha.  Esclarece,  também,  que  o  sítio  eletrônico  da  Copasa  informa  haver

intervenções em andamento na Bacia da Pampulha.

A Lagoa da Pampulha, que já  foi  considerada um dos mais  belos  e agradáveis

locais para atividades de lazer e entretenimento, hoje se apresenta extremamente

degradada  devido  a  vários  fatores,  em  especial  ao  lançamento  de  esgotos  que

provocam mau cheiro, poluição visual e grande risco à saúde daqueles que ainda se

aventuram em suas águas.

O  sítio  da  Copasa  informa  que  a  empresa  investirá,  até  2014,  cerca  de  R$

60.000.000,00 em uma série de obras de esgotamento sanitário que irão contribuir

para a despoluição da lagoa. Basicamente, essas obras (estações elevatórias e redes

coletoras e interceptoras de esgotos, entre outras) visam a eliminar o lançamento

indevido de esgotos em córregos que deságuam na Lagoa da Pampulha. Contudo,

essas informações são muito pontuais e resumidas, não possibilitando a formação de

juízo de valor sobre a implementação e o alcance dessas intervenções.
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Assim,  somos  favoráveis  à  proposição,  que  redundará  em  informações  mais

precisas e detalhadas sobre o tema.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 646/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 11 de julho 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 710/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De  autoria  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  e  do  Contribuinte,  o

requerimento  em  epígrafe  solicita  seja  encaminhado  ao  Diretor-Presidente  da

Companhia Energética de Minas Gerais — Cemig — pedido de informações para que

envie  levantamento  detalhado  das  famílias  de  baixa  renda  contempladas  com  o

benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica, instituída pela Lei Federal nº 12.212, de

2010.  O requerimento  é decorrente da 10ª Reunião Ordinária dessa Comissão, na

qual  foi  debatido,  em  audiência  pública,  o  recadastramento  de  consumidores

elegíveis para o benefício.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 19/5/2011, a proposição foi encaminhada a

este órgão colegiado a fim de receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise pleiteia sejam solicitadas à Cemig informações a respeito

da concessão do benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica. A Cemig, por meio de

sua subsidiária Cemig Distribuição, é a principal prestadora do serviço de distribuição

de energia elétrica no Estado, atendendo a cerca de 18 milhões de pessoas.

Por sua vez, a Tarifa Social de Energia Elétrica, instituída por meio da Lei Federal nº

12.212, de 2010, concede descontos na conta de energia elétrica às famílias que se

enquadrem nos critérios  que especifica,  como a inclusão no Cadastro Único para

Programas Sociais do governo federal. A Cemig atualmente realiza recadastramento

dos consumidores beneficiados pela Tarifa  Social  de Energia  Elétrica,  de  forma a
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garantir  que  seus  beneficiários  atendam  aos  requisitos  da  referida  lei.  O  não

atendimento  dos  critérios  definidos  pela  legislação  ou  o  não  recadastramento

implicarão a suspensão do benefício.

O art.  54, § 2º,  da Constituição Estadual estabelece a competência da Mesa da

Assembleia  para  encaminhar  pedido  de  informações  a  dirigente  de  entidade  da

administração indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades

estaduais, e a recusa, o não atendimento no prazo de 30 dias ou, ainda, a prestação

de informação falsa constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização.

Sendo  a  Cemig  uma sociedade  de  economia  mista,  integrante  da  administração

indireta, verifica-se que a matéria em análise encontra previsão legal.

Ressalte-se aqui que a despesa com energia elétrica é um importante componente

do orçamento familiar, especialmente das famílias de baixa renda ou daquelas que

têm membro que depende de aparelhagem médica de elevado consumo. Além disso,

conforme apresentado por gestores da Cemig na audiência pública acima referida,

número expressivo  de  consumidores beneficiados com a Tarifa  Social  de Energia

Elétrica ainda não efetuou seu recadastramento. Dessa forma, é adequado que a

matéria em análise prospere,  municiando a Comissão solicitante, em consonância

com  as  atribuições  estabelecidas  no  art.  102,  IV,  do  Regimento  Interno,  de

informações  que  possibilitem  a  busca  de  maneiras  de  proteger  o  direito  do

consumidor que atenda aos critérios legais para concessão da tarifa social.

Entretanto,  de  forma a  definir  mais  claramente  as  informações  que  devem  ser

solicitadas, é apresentado o Substitutivo nº 1, na parte conclusiva deste parecer.

Conclusão

Considerando o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 710/2011

na forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO N° 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, atendendo a requerimento

dos Deputados Délio Malheiros, Liza Prado e Carlos Henrique, aprovado por essa

Comissão,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  pedido  de
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informações  ao  Diretor-Presidente  da  Companhia  Energética  de  Minas  Gerais  —

Cemig —, solicitando levantamento detalhado referente à concessão do benefício da

Tarifa Social de Energia Elétrica na área de atuação da empresa no Estado. Requer,

ainda,  que  nesse  detalhamento  constem,  pelo  menos,  as  seguintes  informações:

número  de  consumidores  atualmente  beneficiados  pela  Tarifa  Social  de  Energia

Elétrica,  discriminados por  critério  da Lei  Federal  nº  12.212,  de 2010;  distribuição

regional  dos  consumidores  beneficiados;  número  de  consumidores  recadastrados;

consumo médio das famílias beneficiadas; ações de divulgação do recadastramento

que estejam sendo desenvolvidas para manutenção do benefício; e cronograma de

suspensão dos benefícios.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 11 de julho 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 711/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, a proposição

em tela requer ao Presidente da Assembleia Legislativa seja encaminhado ao Diretor-

Presidente da Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig – pedido escrito de

informação sobre o recadastramento de consumidores para fazer jus à Tarifa Social

de Energia Elétrica.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/5/2011, 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  informações sobre  o número de

consumidores que se recadastraram para fazer jus à Tarifa Social de Energia Elétrica,

mês a mês, até o fim do prazo estabelecido pela legislação para tal recadastramento.

Por sua vez, a Tarifa Social de Energia Elétrica, instituída por meio da Lei Federal nº

12.212, de 2010, concede descontos na conta de energia elétrica às famílias que se

enquadrarem nos critérios que especifica, como a inclusão no Cadastro Único para
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Programas Sociais do Governo Federal. A Cemig atualmente realiza recadastramento

dos consumidores beneficiados pela Tarifa  Social  de Energia  Elétrica,  de  forma a

garantir que os seus beneficiários atendam aos requisitos determinados pela Lei nº

12.212.  O  não  atendimento  dos  critérios  definidos  pela  legislação  ou  o  não

recadastramento implicarão a suspensão do benefício.

O art. 54, § 2º, da Constituição Estadual, estabelece a competência da Mesa da

Assembleia  para  encaminhar  pedido  de  informação  a  dirigente  de  entidade  da

administração indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades

estaduais,  e  a  recusa,  o  não-atendimento  no  prazo  de  trinta  dias  ou,  ainda,  a

prestação  de  informação  falsa,  constituem  infração  administrativa,  sujeita  a

responsabilização. Sendo a Cemig uma sociedade de economia mista, integrante da

administração indireta, verifica-se que a matéria em análise encontra previsão legal.

Corroborando esse  mandamento,  o  inciso  IX  do  art.  100  do  Regimento  Interno

atribui  às  comissões legislativas competência para encaminhar,  por  intermédio  da

Mesa da Assembleia, pedido escrito de informação a Secretário de Estado e a outras

autoridades estaduais.

Cabe  ressaltar  que  a  proposição  configura  legítimo  exercício  da  prerrogativa

reservada à Assembléia Legislativa pelo art.  74 da Carta mineira,  qual  seja,  a de

exercer  o controle externo sobre entidades da administração indireta, envolvendo,

entre outras, a fiscalização operacional.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 711/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 11 de julho 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 999/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Comissão de Direitos Humanos, a proposição em epígrafe solicita

seja encaminhado à Promotoria de Justiça da Comarca de Vespasiano pedido de

informações sobre as providências tomadas pelo Ministério Público com vistas a que
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seja cumprida a legislação no que se refere à construção da via de acesso à Empresa

de Cimentos Liz, nesse Município, especialmente quanto à realização de audiência

pública para esse fim, considerando-se as denúncias de possíveis irregularidades que

têm gerado ameaças às condições de vida e violações dos direitos humanos dos

moradores da região.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 16/6/2011, foi a proposição encaminhada a

esta  Comissão  a  fim  de  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  exame foi  apresentada  pelo  Deputado  Durval  Ângelo,  na  27ª

Reunião Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos de 25/5/2011, realizada em

Lagoa Santa, na qual foram discutidos, em audiência pública, os impactos resultantes

da atividade da empresa Cimentos Liz, antiga Soeicom, nas regiões de Lagoa Santa

e Vespasiano, no tocante a possível violação de direitos humanos, em particular no

que diz respeito a condições de vida digna.

A Cimentos Liz, que opera em Lagoa Santa e Vespasiano desde a década de 1960,

enviou  pedido  de  licenciamento  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável –Semad – para aumentar a sua capacidade produtiva.

Conforme a empresa, a intenção é ampliar a extração de calcário e argila da mina em

50% em um ano,  o que atualmente alcança cerca de um milhão de toneladas. A

ampliação da capacidade de produção de cimento pela empresa tem preocupado os

moradores de Lagoa Santa e Vespasiano, que temem possíveis prejuízos causados

ao  meio  ambiente  e  à  qualidade  de  vida  da  população  que  vive  no  entorno  da

atividade.  Essa  preocupação  foi  manifestada  na  referida  audiência  pública,  que

contou com a participação de cerca de 130 pessoas. Entre as questões levantadas

estão a manutenção das áreas de preservação ambiental, a garantia de projetos de

recomposição ambiental após o esgotamento da atividade mineradora e a utilização

de critérios rigorosos para a concessão de licença para a expansão da mina. Também

foi  apontado  o  risco  às  casas  dos  conjuntos  habitacionais  próximos  à  área  de

expansão da mina, uma vez que algumas casas já estariam apresentando rachaduras

e  tendo  os  vidros  das  janelas  sacudidos  durante  as  explosões.  Outro  temor
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manifestado se refere aos riscos para a saúde da população, tendo em vista que o pó

emitido pelas chaminés contém metais pesados, como chumbo e arsênio, que podem

causar câncer, má formação congênita e problemas neurológicos.

Cabe observar que a Constituição do Estado, no seu art. 54, § 3°, confere a este

Parlamento  a  prerrogativa  de  encaminhar  pedido  de  informação  a  autoridades

estaduais, e a recusa, o não-atendimento no prazo de trinta dias ou a prestação de

informação falsa constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização. Os

arts. 79, VIII, “c”, e 233, XII, do Regimento Interno tratam de requerimento com pedido

de informação às autoridades estaduais sobre fato sujeito a controle e fiscalização da

Assembleia Legislativa.

Desse modo, consideramos pertinente e oportuno o requerimento em análise.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 999/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 11 de julho de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente – Paulo Guedes, relator – José Henrique – Inácio Franco

– Dilzon Melo – Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.001/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, por meio da proposição

em  foco,  requer  à  Presidência  da  Assembleia  seja  encaminhado  à  Companhia

Energética de Minas Gerais  — Cemig — pedido de informações sobre o balanço

técnico relativo ao consumo irregular de energia elétrica no Estado, no qual conste o

volume de energia elétrica furtada, o número de infrações apuradas e os prejuízos

econômicos causados pela referida prática, no exercício de 2010.

Após a publicação no “Diário do Legislativo” de 16/6/2011, vem a matéria à Mesa da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em análise requer à Presidência da Assembleia seja enviado à Cemig

pedido  de  informações  sobre  a  consolidação  de  balanço  técnico  que  trate  do
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consumo irregular de energia elétrica no Estado, em especial quanto aos aspectos de

volume  de  energia  elétrica  furtada,  número  de  infrações  apuradas  e  prejuízos

econômicos causados pela referida prática, no ano de 2010.

De acordo com a função fiscalizadora e de controle do Parlamento, a Constituição

do Estado determinou,  em seu art.  54,  § 3°,  que a M esa da Assembleia  poderá

encaminhar pedido de informações a dirigente de entidade da administração indireta,

ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais. De acordo

com  o  mesmo  princípio,  o  art.  100,  IX  e  XVI,  do  Regimento  Interno  atribui  às

Comissões,  em  razão  da  matéria  compreendida  em  sua  denominação  ou  da

finalidade de sua constituição, a competência de 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  Política  Militar  e  a

outras  autoridades  estaduais  e  exercer  a  fiscalização  e  o  controle  dos  atos  da

administração pública.

Ao pagar a tarifa de energia elétrica, o consumidor arca com os custos de geração,

transporte — transmissão e distribuição — e comercialização desse serviço. O cliente

arca, ainda, com os encargos e tributos, criados por leis aprovadas pelo Congresso

Nacional  e  que  incidem  sobre  os  serviços  prestados  pelas  concessionárias,

assegurando recursos que contribuem para o custeio das atividades dos governos

federal, estadual e municipal.

Além disso,  são parte  da estrutura  de custos  das tarifas  de energia  elétrica  os

encargos setoriais. A Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica — TFSEE

—  e  a  Conta  de  Desenvolvimento  Energético  —  CDE  —  são  exemplos  desses

encargos, destinados a prover recursos ao Tesouro Federal.

Outro componente do custo que pode implicar alterações na conta de energia são

as perdas e a inadimplência.  A Agência Nacional  de Energia Elétrica — Aneel  —

autoriza  a  recuperação  de  parte  do  prejuízo  das  concessionárias  —  por  perda

elétrica, furto, fraude ou inadimplência — por meio do aumento do valor da tarifa de

energia.  Entretanto,  a  Aneel  permite  a  recuperação de apenas  parte  do  prejuízo,

incentivando as concessionárias a investirem na redução dos índices por perdas e

inadimplência com vistas a não onerar a parcela de clientes adimplentes.
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Com o objetivo de minimizar os prejuízos decorrentes de perdas não técnicas —

entre  elas  aquelas  originadas  de  furto  de  energia  —,  a  Cemig  desenvolve,

atualmente, um trabalho de pesquisa e desenvolvimento intitulado “Estudo sobre o

comportamento do consumidor clandestino de energia elétrica”.  Entre os  objetivos

desse estudo se incluem: 1) desenvolver modelos explicativos de inadimplência e de

perda não técnica de consumidores de baixa tensão, nas regionais e nas classes de

consumo  estudadas  da  Cemig-D;  2)  conhecer,  através  de  entrevistas  em

profundidade e grupos de foco, atitudes e comportamento de irregularidade, sob a

ótica de fraudadores e não fraudadores, adimplentes e inadimplentes; 3) identificar os

antecedentes  da  inadimplência  e  da  perda  não  técnica,  conforme  padrão

internacional,  através  de  modelo  envolvendo  variáveis  do  ambiente  político-legal,

pessoais, comportamentais e sociodemográficas, entre outros fatores; e 4) calcular a

perda não técnica por regional e por classe de consumo, validada estatisticamente.

Espera-se que um dos produtos gerados pela pesquisa diga respeito a avaliar  as

possíveis associações entre a inadimplência e as diversas formas de irregularidade

— entre  as  quais  o furto  de  energia  — nas  regionais  e  nas  classe de consumo

estudadas.

Ressalte-se que esse trabalho, a cargo da Cemig Distribuição S.A., iniciou-se em

2009 e tem prazo de execução de 30 meses.

Tendo em vista os argumentos expostos e a relevância do tema, bem como sua

conexão com a competência da Comissão autora da proposição, julgamos pertinente

o requerimento em análise.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 1001/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 11 de julho 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 1.002/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

A  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas,  atendendo  a
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requerimento do Deputado Celinho do Sinttrocel, solicita, por meio da proposição em

epígrafe, seja encaminhado ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais – DER-MG – pedido de providências para que seja remetida a esta

Casa cópia do relatório de fiscalização do transporte coletivo rodoviário na Região

Metropolitana de Belo Horizonte sob jurisdição desse órgão.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 16/6/2011, vem agora a matéria à Mesa da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em análise visa solicitar ao DER-MG cópia do relatório de fiscalização

do  transporte  coletivo  rodoviário  na  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte  sob

jurisdição desse órgão.

A proposição encontra amparo no inciso X do art. 49 da Constituição da República,

o qual estabelece como competência do Poder Legislativo a fiscalização e o controle

dos  atos  do  Poder  Executivo,  inclusive  daqueles  advindos  de  sua  administração

indireta. Conforma-se, ainda, com os arts. 73 e 74 da Constituição do Estado, tendo

em vista que tais dispositivos atribuem ao Legislativo o dever de fiscalizar o exercício

da função administrativa do Estado. Já o § 3º do art. 54 da Carta Mineira autoriza a

Mesa da Assembleia a encaminhar pedido de informação a autoridades estaduais,

incluindo dirigentes de entidades da administração indireta, sendo que a recusa, o

não atendimento no prazo de 30 dias ou a prestação de informação falsa constituem

infrações administrativas, sujeitas a responsabilização.

Apoia-se, por fim, no art. 233, XII, do Regimento Interno, que trata do pedido de

informação às autoridades estaduais, sobre fato sujeito a controle e fiscalização da

Assembleia Legislativa.  Portanto, a proposição em análise, sem vício de iniciativa,

configura legítima atividade da Casa.

No que se refere ao mérito, a proposição é apropriada e necessária. O transporte

coletivo rodoviário é um serviço público que o Estado pode prestar diretamente ou

delegar a terceiros. Os serviços públicos devem ser oferecidos de maneira adequada,

eficiente, segura e contínua. Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, esse serviço

é delegado a terceiros, e cabe ao Estado fiscalizar a delegatária de serviço público. O

requerimento em epígrafe resultou de uma audiência pública, realizada nesta Casa,
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destinada  a  discutir  as  condições  do  transporte  coletivo  rodoviário,  motivada  por

denúncias e reclamações da má qualidade de serviço prestado, feitas por usuários

das linhas metropolitanas.

Levando-se em conta tais considerações,  há necessidade de que esta Casa se

muna das informações solicitadas, indispensáveis ao exercício de suas atribuições de

fiscalização e controle.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.002/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 11 de julho de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente – José Henrique, relator – Inácio Franco – Paulo Guedes

– Dilzon Melo – Alencar da Silveira Jr. – Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.095/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  intermédio  da  proposição  em  tela,  o  Deputado  Rogério  Correia  solicita  ao

Presidente da Assembleia Legislativa seja encaminhado à Companhia Energética de

Minas  Gerais  –  Cemig  –  pedido  de  informações  sobre  as  vilas  da  Região

Metropolitana de Belo Horizonte que não possuem rede de energia elétrica.

O requerimento foi publicado no “Diário do Legislativo” de 30/6/2011 e encaminhado

à apreciação deste órgão colegiado, ao qual cumpre sobre ele emitir  parecer, nos

termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  análise  visa  solicitar  informações  à  Companhia  Energética  de

Minas Gerais – Cemig – sobre as vilas localizadas na Região Metropolitana de Belo

Horizonte que não possuem rede de energia elétrica.

A proposição encontra amparo no inciso X do art. 49 da Constituição da República,

o qual estabelece como competência do Poder Legislativo a fiscalização e o controle

dos  atos  do  Poder  Executivo,  inclusive  daqueles  advindos  de  sua  administração

indireta. Conforma-se, ainda, com os arts. 73 e 74 da Constituição do Estado, tendo

em vista que tais dispositivos atribuem ao Legislativo o dever de fiscalizar o exercício

da função administrativa do Estado. Já o § 3º do art. 54 da Carta Mineira autoriza a

Mesa da Assembleia a encaminhar pedido de informação a autoridades estaduais,
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incluindo dirigentes de entidades da administração indireta, sendo que a recusa, o

não atendimento no prazo de 30 dias ou a prestação de informação falsa constituem

infrações administrativas, sujeitas a responsabilização.

Apoia-se, por fim, no art. 233, XII, do Regimento Interno, que trata do pedido de

informação às autoridades estaduais sobre fato sujeito a controle e fiscalização da

Assembleia Legislativa.  Portanto, a proposição em análise, sem vício de iniciativa,

configura legítima atividade da Casa.

No que se refere ao mérito, a proposição é apropriada e necessária, tendo em vista

que objetiva assegurar às referidas localidades o acesso à energia elétrica, que deve

ser fornecida de maneira universal. Essa necessidade foi claramente exposta durante

visita  realizada pela Comissão de Minas e Energia e pela Comissão de Assuntos

Municipais, que percorreu ruas e avenidas de Belo Horizonte para verificar a situação

da rede elétrica, e na qual foi verificada a ausência de rede elétrica para instalação de

energia nas residências  em algumas localidades da Capital.  Com a falta  da rede

elétrica,  os  moradores acabam recorrendo a  ligações clandestinas,  que oferecem

grande risco à população local e aos demais usuários do sistema de distribuição de

energia.

Levando-se em conta tais considerações,  há necessidade de que esta Casa se

muna das informações solicitadas, indispensáveis ao exercício de suas atribuições de

fiscalização e controle.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.095/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 11 de julho de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente – José Henrique, relator – Inácio Franco – Paulo Guedes

– Dilzon Melo – Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.106/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De  autoria  da  Comissão  do  Trabalho,  da  Previdência  e  da  Ação  Social,  a

proposição  em  epígrafe  solicita  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão — Seplag — pedido de informações sobre o impacto que

teria na economia mineira e, em especial, na Microrregião de Ouro Preto o eventual
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encerramento  das  atividades  da  unidade  da  empresa  Novelis  Brasil  Ltda.  nesse

Município.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 30/6/2011, foi a proposição encaminhada a

este órgão colegiado a fim de receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  em  exame  tem  como  fundamento  a  preocupação  quanto  à

possibilidade do encerramento das operações da empresa Novelis em Ouro Preto,

mencionada por sindicalistas em audiência pública nesta Casa, em 23/5/2011. Tendo

sido apresentado na 11ª Reunião Ordinária da Comissão do Trabalho, da Previdência

e  da  Ação  Social,  em  15/6/2011,  o  requerimento  faz  parte  de  um  conjunto  de

solicitações  relativas  a  essa  empresa.  Entre  as  referidas  solicitações  está  a  de

mensuração do impacto que teria na economia do Estado o citado encerramento.

No que diz respeito à iniciativa, a proposição se respalda no § 2º do art.  54 da

Constituição  do  Estado,  que  assegura  à  Assembleia  Legislativa  o  poder  de

encaminhar pedido de informações, por meio de sua Mesa, a Secretário de Estado.

De acordo com esse dispositivo, a recusa, o não atendimento no prazo de 30 dias ou

a prestação de informação falsa importam crime de responsabilidade.

A Novelis  Brasil  é  uma empresa controlada pela Novelis  Inc.,  por  sua vez uma

empresa  subsidiária  integral  da  indiana  Hindalco  Industries  Limited,  que  é  líder

mundial em laminação e reciclagem de alumínio, com plantas de produção na Ásia,

Europa e Américas do Norte e do Sul. No Brasil, existem três unidades produtivas, em

Pindamonhangaba e Santo André (SP) e em Ouro Preto. A planta industrial de Ouro

Preto foi a primeira a integrar todo o processo produtivo da cadeia básica do alumínio

- da extração da bauxita, a partir da qual se extrai o alumínio, à produção do alumínio

primário - e é a responsável pelo fornecimento de matéria prima para a unidade de

laminados de Pindamonhangaba.

Segundo reportagem do portal de internet “Hoje em Dia”, publicada em 22/4/2011, a

Novelis  possuía  uma quarta  planta  industrial,  no  Município  de Aratu  (BA),  a  qual

encerrou suas atividades, no final de 2010, devido ao alto custo da energia - principal

insumo utilizado  no  processo  produtivo  de  fundição  do  alumínio  -,  que,  segundo

informações da própria empresa,  representaria  o dobro da  média mundial  para a
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indústria  do  alumínio.  Em  que  pese  a  preocupação  manifestada  pela  Comissão

autora  do  requerimento,  a  mesma  reportagem  afirma  que  o  grupo  Novelis  tem

atualmente  o  Brasil  como  seu  foco  de  investimentos,  tendo  sido  anunciados

R$500.000.000,00  para  expansão  da  capacidade  de  produção  da  planta  de

Pindamonhangaba. Como afirmou o Sr. Eli Murilo, Gerente de Operações da Novelis

no Estado, “com essa expansão, a importância estratégica da fábrica de Ouro Preto

para os negócios da Novelis ganha ainda mais relevância”. Importa enfatizar que a

Novelis Brasil contratou recentemente 110 profissionais para trabalhar na unidade de

Ouro Preto, segundo informação publicada na mesma reportagem.

Em  face  das  considerações  expendidas  e  dos  posicionamentos  opostos  dos

sindicalistas presentes à audiência pública e da empresa, consideramos que merece

acolhimento o pedido de análise do impacto econômico que teria para o Estado e a

Microrregião de Ouro Preto o eventual encerramento das atividades produtivas da

planta industrial da Novelis nesse Município.

Propomos, entretanto, o Substitutivo nº 1, que introduz modificação formal no texto

do requerimento, de modo a que o pedido de informações seja dirigido à Secretaria

de Estado de Desenvolvimento Econômico - Sede -, órgão que detém, entre outras, a

atribuição de promover  ações  que visem a  atrair  novos  empreendimentos  para  o

Estado,  a  modernizar  e  desenvolver  as  empresas  já  instaladas  e  a  expandir  os

negócios  nos  mercados  interno  e  externo,  e  não,  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão - Seplag.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n° 1.106/2011 na forma

do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

A  Comissão  do  Trabalho,  da  Previdência  e  da  Ação  Social,  atendendo  a

requerimento do Deputado Celinho do Sinttrocel, aprovado na 11ª Reunião Ordinária,

em 15/6/2011, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado à Secretaria de

Estado de Desenvolvimento Econômico - Sede -  pedido de informações sobre as

repercussões econômicas que teria para o Estado e a Microrregião de Ouro Preto o

eventual encerramento das atividades da planta industrial da empresa Novelis Brasil

Ltda. nesse Município.
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 11 de julho 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 1.109/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Por intermédio da proposição em epígrafe, a Comissão do Trabalho, da Previdência

e da Ação Social requer ao Presidente da Assembleia o encaminhamento de ofício ao

Presidente  do  Banco  de  Desenvolvimento  de  Minas  Gerais  S.A.  -  BDMG  -,

solicitando-lhe o envio de cópia dos contratos e acordos selados entre a instituição

financeira e a empresa Novelis  do Brasil  Ltda.  e do relatório dos investimentos e

empréstimos que o BDMG tenha contratado com a referida empresa.

O requerimento foi publicado no “Diário do Legislativo” de 30/6/2011 e encaminhado

a este órgão colegiado a fim de receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  decorre  de  requerimento  formulado  pelo  Deputado  Celinho  do

Sinttrocel, aprovado em reunião ordinária da Comissão do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social, realizada em 15/6/2011.

Cumpre esclarecer que, de acordo com o art. 153, II, “b”, “1”, da Lei Delegada nº

180,  de  2011,  o  BDMG  é  empresa  integrante  da  administração  direta  do  Poder

Executivo  do  Estado,  vinculada  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Econômico.

Na  qualidade  de  agente  financeiro  do  governo  estadual,  o  BDMG  apoia

empreendimentos de todos os portes, tanto do setor público quanto do setor privado,

que contribuem para a dinamização e a diversificação da economia de Minas Gerais,

investindo  em  setores  vitais  do  Estado,  como  a  indústria,  a  agricultura  e  o

agronegócio.

Em  virtude  da  vinculação  desse  banco  com  o  Estado,  depreende-se  que  o

requerimento em análise encontra respaldo, no plano estadual, no § 3º do art. 54 da

Constituição mineira, que confere a este Parlamento a prerrogativa de encaminhar

pedido  de  informação a dirigente de entidade da administração indireta.  Segundo
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esse  dispositivo,  “a  recusa  ou  o  não  atendimento  no  prazo  de  trinta  dias,  ou  a

prestação  de  informação  falsa  constituem  infração  administrativa,  sujeita  a

responsabilização”.

Corroborando esse  mandamento,  o  inciso  IX  do  art.  100  do  Regimento  Interno

atribui  às  comissões legislativas competência para encaminhar,  por  intermédio  da

Mesa da Assembleia, pedido escrito de informação a Secretário de Estado e a outras

autoridades estaduais.

De resto, ressaltamos o entendimento de que a inversão de recursos públicos em

empresa privada,  a título de empréstimo,  como é o  caso,  constitui  operação que

merece  atento  acompanhamento  do  poder  público,  e,  portanto,  o  pedido  de

informações  em  questão  configura  legítimo  exercício  da  prerrogativa  conferida  à

Assembleia Legislativa, pelo art. 74 da Carta mineira, de exercer o controle externo

sobre entidades da administração direta, que também envolve a fiscalização contábil

e financeira.

Conclusão

Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 1.109/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 11 de julho 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 1.110/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De  autoria  da  Comissão  do  Trabalho,  da  Previdência  e  da  Ação  Social,  a

proposição em epígrafe solicita seja encaminhado à Secretaria de Estado de Fazenda

pedido  de  informações  sobre  as  receitas  diretas  e  indiretas  que  a  unidade  da

empresa Novelis do Brasil Ltda., em Ouro Preto, gera para o Estado, os incentivos

dados pelo Estado à referida empresa e as dívidas dessa empresa com o Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 30/6/2011, foi a proposição encaminhada a

este órgão colegiado a fim de receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame tem como motivação a preocupação sobre a possibilidade
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de encerramento das operações da empresa Novelis em Ouro Preto, mencionada por

sindicalistas em audiência pública nesta Casa, em 23 de maio deste ano. Tendo sido

apresentado  pelo  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  na  11ª  Reunião  Ordinária  da

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social de 15/6/2011, o requerimento

em análise faz parte de um conjunto de solicitações relativas à empresa. Entre as

referidas solicitações estão pedidos de informações sobre o seu funcionamento, sua

permanência ou não na cidade e seu plano de investimentos; sobre seus contratos

com  a  Companhia  Energética  de  Minas  Gerais  –  Cemig  –,  o  Banco  de

Desenvolvimento  de  Minas  Gerais  –  BDMG  –  e  o  Banco  Nacional  de

Desenvolvimento  Econômico  e  Social  –  BNDES  –;  sobre  o  impacto  ambiental

causado pelo seu funcionamento e sobre o impacto social e econômico do eventual

fechamento da unidade para o Município e a região.

Em correspondência enviada à Comissão do Trabalho, a direção da Novelis nega a

possibilidade de encerramento  das  operações  em  Ouro  Preto.  De fato,  conforme

notícias veiculadas na imprensa, a empresa tem investido na unidade de Ouro Preto.

De acordo com reportagem de 22 de abril deste ano, da versão eletrônica do jornal

“Hoje  em  Dia”,  a  Novelis  Brasil  Ltda,  controlada  da  indiana  Hindalco  Industries

Limited,  líder  mundial  em  laminação  e  reciclagem  de  alumínio,  contratou  110

profissionais,  entre  operadores,  mecânicos,  técnicos de manutenção e eletricistas,

para trabalhar na unidade de Ouro Preto. De acordo com o gerente de Operações da

Novelis em Minas, Eli  Murilo, a empresa investe em mão de obra qualificada para

ganhar produtividade e, consequentemente, mais competitividade no mercado. Ainda

segundo a reportagem, o Brasil  é  citado pelo grupo como foco de investimentos,

desde o último trimestre de 2010,  tendo sido anunciados R$ 500.000.000,00 para

expandir  a  capacidade  da  fábrica  de  Pindamonhangaba  (SP)  em  50%,  de  400

toneladas para 600 toneladas anuais em chapas de alumínio. Uma vez que a fábrica

de  alumínio  primário  em  Ouro  Preto  fornece  matéria  prima  para  a  unidade  de

laminados em Pindamonhangaba, com essa expansão a importância estratégia da

fábrica de Ouro Preto para os negócios da Novelis fica evidenciada. No entanto, no

final do ano passado, a empresa fechou a sua unidade em Aratu (BA), em virtude do

câmbio  valorizado  e  do  alto  custo  da  energia,  principal  insumo  na  fundição.  Na

unidade de Ouro Preto, por outro lado, em torno de 60% da energia consumida é
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própria, gerada em central hidrelétrica existente na área da unidade.

Consideramos justificável a preocupação que ensejou o requerimento em exame.

Contudo,  cumpre  ressalvar  que  parte  das  informações  solicitadas  pode  estar

protegida pelo sigilo fiscal e, por esse motivo, não poderá ser enviada pela Secretaria

de Estado de Fazenda.  Nos termos do disposto no  art.  198 do Código Tributário

Nacional,  é  vedada  a  divulgação,  por  parte  da  Fazenda  Pública  ou  de  seus

servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou

financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus

negócios ou atividades. O referido artigo e o art. 199 estabelecem algumas exceções:

a  requisição  de  autoridade  judiciária  no  interesse  da  justiça;  as  solicitações  de

autoridade  administrativa  no  interesse  da  administração  pública,  desde  que

comprovada a instauração regular de processo administrativo; a assistência mútua e

a permuta de informações entre a Fazenda Pública da União e as dos Estados, do

Distrito  Federal  e  dos Municípios  para a  fiscalização dos tributos  respectivos  e a

permuta de informações da Fazenda Pública da União com Estados estrangeiros, na

forma estabelecida em tratados, acordos ou convênios, no interesse da arrecadação

e da fiscalização de tributos. O art. 198 estabelece que não é vedada a divulgação de

informações relativas a representações fiscais para fins penais, inscrições na Dívida

Ativa da Fazenda Pública e parcelamento ou moratória.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.110/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 11 de julho de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente – Alencar da Silveira Jr., relator – José Henrique – Inácio

Franco – Paulo Guedes – Dilzon Melo – Jayro Lessa.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 14 DE JULHO DE 2011

ATAS

ATA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 12/7/2011

Presidência do Deputado José Henrique

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

Correspondência: Mensagens nºs 73, 74, 75 e 76/2011 (encaminhando a Indicação nº

33/2011, do nome do Sr. Ivan Alves Soares para o cargo de Diretor-Geral do Instituto

de Metrologia  e  Qualidade do Estado de  Minas  Gerais  -  Ipem -  e  solicitação de

tramitação  em  regime  de  urgência  para  os  Projetos  de  Lei  nºs  2.109,  1.759  e

2.088/2011,  respectivamente),  do  Governador  do  Estado  -  Ofício  nº  8/2011

(encaminhando  o  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  17/2011),  do  Presidente  do

Tribunal de Contas - Ofício nº 1/2011 (encaminhando o Projeto de Lei nº 2.188/2011),

do  Procurador-Geral  de  Justiça  -  Ofícios,  telegrama e  cartão  -  2ª  Fase  (Grande

Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à Constituição nº

26/2011  -  Projetos  de  Lei  nºs  2.189  a  2.199/2011  -  Requerimentos  nºs  1.194  a

1.227/2011 - Requerimentos dos Deputados Alencar da Silveira Jr.,  Dalmo Ribeiro

Silva,  Leonardo  Moreira,  Célio  Moreira  e  Rômulo  Viegas  -  Comunicações:

Comunicação da Comissão de Defesa do Consumidor - Oradores Inscritos: Discursos

dos Deputados Hely Tarqüínio, Carlos Mosconi, Ulysses Gomes e Sávio Souza Cruz -

2ª  Parte  (Ordem  do  Dia):  1ª  Fase:  Abertura  de  Inscrições  -  Acordo  de  Líderes;

Decisão  da  Presidência;  questões  de  ordem  -  Palavras  do  Sr.  Presidente  -

Comunicação  da  Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de

Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Célio Moreira e

Leonardo Moreira; deferimento - Questões de ordem; homenagem póstuma - Votação

de  Requerimentos:  Requerimento  do  Deputado  Rômulo  Viegas;  discursos  dos

Deputados Rogério Correia, Sebastião Costa, Carlin Moura, Ulysses Gomes e Paulo

Guedes;  questão  de  ordem  -  2ª  Fase:  Suspensão  e  reabertura  da  reunião  -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
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- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis  Pinheiro -  José Henrique -  Inácio Franco -  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 - Bonifácio Mourão - 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 -

Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira -

João Leite - João Vítor Xavier - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz

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

Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Lamac -

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

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

- Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei

Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  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 Hely Tarqüínio, 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 73/2011

- A Mensagem nº 73/2011 e a Indicação nº 33/2011 foram publicadas na edição

anterior.

MENSAGEM Nº 74/2011

- A Mensagem nº 74/2011 e a solicitação de tramitação em regime de urgência para

o Projeto de Lei nº 2.109/2011 foram publicadas na edição anterior.

MENSAGEM Nº 75/2011

- A Mensagem nº 75/2011 e a solicitação de tramitação em regime de urgência para

o Projeto de Lei nº 1.759/2011 foram publicadas na edição anterior.

MENSAGEM Nº 76/2011

- A Mensagem nº 76/2011 e a solicitação de tramitação em regime de urgência para

o Projeto de Lei nº 2.088/2011 foram publicadas na edição anterior.

“OFÍCIO Nº 8/2011*

Belo Horizonte, 11 de julho de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Submeto à aprovação dessa augusta Assembleia Legislativa, com fulcro no art. 65,

§ 2º, IV, da Constituição Estadual, Projeto de Lei Complementar, a seguir anexado,

versando sobre a estrutura e a organização do Ministério Público junto ao Tribunal de

Contas.

O projeto tem por escopo suprir vício formal de iniciativa da emenda parlamentar,

aprovada à unanimidade por essa colenda Casa Legislativa, que ampliou o número

de  Procuradores  do  Ministério  Público  junto  ao  Tribunal,  de  quatro  para  sete

Procuradores  –  art.  1º  da  LC  108/2009  –  em  estrita  consonância  com  a

recomendação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, constante de ofício

dirigido  ao  Exmo.  Sr.  Governador  do  Estado.  O  projeto  visa,  ainda,  adequar  a

organização  daquele  Órgão  Ministerial,  de  forma  a  aprimorar  quantitativa  e

qualitativamente o desempenho de suas atribuições e, consequentemente, elevar os

indicadores de eficiência, eficácia e efetividade das ações do Tribunal de Contas.

Nesse cenário, faz-se necessário criar, na estrutura do Ministério Público junto ao

Tribunal  de  Contas,  o  cargo  de  Subprocurador-Geral  do  Ministério  Público,  que

deverá substituir  o  Procurador-Geral nos casos de vacância do cargo e nas suas
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ausências  e  impedimentos  por  motivo  de  licença,  férias  ou  outros  afastamentos

legais,  bem como o  Colégio  de  Procuradores,  órgão  administrativo  e  deliberativo

máximo.

O número de sete membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas vai ao

encontro de uma série de medidas adotadas no sentido de sedimentar a mudança

paradigmática  empreendida  pelo  Tribunal  de  Contas  de  fornecer  respostas

adequadas  à  sociedade,  especialmente  levando-se  em  conta  o  extenso  rol  de

jurisdicionados, a ampliação de suas atribuições e a necessidade de se assegurar a

devida  celeridade  da  tramitação  dos  processos  no  Tribunal.  Nesse  sentido,  essa

composição do Ministério Público objetiva dar efetividade ao disposto no art. 5º, inciso

LXXVIII,  da  Constituição  da  República,  que,  acrescentado  pela  Emenda

Constitucional nº 45/2004, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a

razoável  duração  do  processo.  Visa,  ainda,  garantir  efetividade  às  modificações

introduzidas no rito processual do Tribunal de Contas pelo atual Regimento Interno.

Mister ressaltar que o provimento dos cargos criados gera impacto orçamentário-

financeiro  para  o  Tribunal  de  Contas  de  ínfima monta,  razão pela  qual  não  será

necessária a suplementação de recursos.

A proposta, que consigna anseio do Tribunal de Contas, da totalidade dos membros

do Ministério Público junto ao Tribunal e da Associação Nacional do Ministério Público

de  Contas,  consoante  documentos  anexos,  guarda  simetria  com  a  estrutura  do

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, que, nos termos do art. 80 da

Lei Federal nº 8.443, de 16 de julho de 1992, é composto por um Procurador-Geral,

três Subprocuradores-Gerais e quatro Procuradores. Releva observar que o cargo de

Subprocurador-Geral ou de Procurador-Geral Adjunto existe, também, na estrutura do

Ministério  Público  de  Tribunais  de  Contas  de  outros  Estados  da  Federação,  a

exemplo do TCESP, TCEMS, TCEPE, TCESC, TCESE, dentre outros.

A aprovação deste projeto propiciará adequada estrutura ao Ministério Público junto

ao  Tribunal,  permitindo  que  ele  cumpra  com  eficácia  as  suas  atribuições,  o  que

contribuirá  de  forma decisiva  para  que  o  Tribunal  possa atender  aos  anseios  da

sociedade, que clama pela qualidade e tempestividade das ações de controle.

Ao ensejo, renovo a V. Exa. protestos de estima e consideração.
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Antônio Carlos Andrada, Presidente.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 17/2011

Altera a Lei Complementar nº 102, de 17 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a

organização do Tribunal de Contas e dá outras providências.

Art. 1º - O art. 28 da Lei Complementar nº 102, de 17 de janeiro de 2008, com a

redação que lhe foi conferida pela Lei Complementar nº 108, de 13 de janeiro de

2009, fica acrescido dos §§ 1º e 2º, passando o parágrafo único a § 3º:

“Art. 28 - O Ministério Público junto ao Tribunal compõe-se de sete Procuradores

nomeados pelo Governador do Estado, cujo provimento observará as regras previstas

na Constituição da República e na Constituição do Estado.

§  1º  -  Dentre  os  Procuradores  a  que  se  refere  o  “caput”  deste  artigo  serão

escolhidos o Procurador-Geral, nos termos do art. 31, e o Subprocurador-Geral, por

ato do Procurador-Geral.

§ 2º - O mandato do Subprocurador-Geral deverá coincidir com o do Procurador-

Geral.

§ 3º - Ao Ministério Público junto ao Tribunal aplicam-se os princípios institucionais

da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional.”.

Art. 2º - Os §§ 2º e 3º do art. 31 da Lei Complementar nº 102, de 17 de janeiro de

2008, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 31 - (...)

§ 2º - O Procurador-Geral será substituído pelo Subprocurador-Geral, em caso de

vacância do cargo e nas suas ausências e impedimentos por motivo de licença, férias

ou outro afastamento legal, e, na ausência ou impedimento deste, por Procurador,

observada  a  ordem  de  antiguidade,  conforme  o  disposto  no  art.  18  desta  Lei

Complementar.

§ 3º - O Subprocurador-Geral ou o Procurador, nas substituições a que se refere o §

2º deste artigo, terá direito ao acréscimo previsto no § 1º deste artigo, proporcional ao

período de substituição.”.

Art. 3º - A Lei Complementar nº 102, de 17 de janeiro de 2008, passa a vigorar

acrescida do seguinte art. 31-B:

“Art.  31-B  -  Fica  criado  o  Colégio  de  Procuradores,  órgão  administrativo  e
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deliberativo máximo, constituído pela totalidade dos membros do Ministério Público

junto ao Tribunal  e presidido  pelo Procurador-Geral,  a  ser  regulamentado por  ato

normativo próprio.”.

Art. 4º - O § 2º do art. 32 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 32 - (...)

§ 2º - As atribuições previstas nos incisos III, V e VI do “caput” deste artigo são de

competência do Procurador-Geral e, por delegação, do Subprocurador-Geral e dos

Procuradores.”.

Art. 5º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.”

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Tribunal de Contas do

Estado de Minas Gerais. Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar nº 8/2011, nos

termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“OFÍCIO Nº 1/2011*

Belo Horizonte, 11 de julho de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  exame  e  deliberação  dessa  egrégia

Assembleia Legislativa, nos termos do art. 66, § 2º, c/c o art. 122 da Constituição do

Estado de Minas Gerais e o art. 18, incisos VIII e XV, da Lei Complementar nº 34, de

12 de setembro de 1994, a inclusa proposição de lei que “Fixa o percentual e a data-

base da revisão anual  dos vencimentos  e proventos dos  servidores do  Ministério

Público do Estado”.

A medida se faz necessária para dar cumprimento ao disposto no art. 37, inciso X,

da Constituição Federal e a Resolução do CNMP nº 53, de 11 de maio de 2010, que

disciplina a revisão geral anual (cópia anexa).

Na proposição, o índice de reajuste proposto é de 6,51% (seis vírgula cinquenta e

um por cento), correspondente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo –

IPCA –  apurado  no  período  de  maio/2010  e  abril  de  2011,  conforme divulgação

constante do sítio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

Destaco  que  todos  os  valores  de  impacto  financeiro  decorrentes  da  proposta

contida  no  presente  anteprojeto  são  compatíveis  com  os  limites  de  despesas
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determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Por fim, solicito a Vossa Excelência que ao projeto seja atribuída a tramitação em

regime de urgência em razão de a revisão ocorrer com data a contar de 1º de maio de

2011.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de grande estima e elevado apreço.

Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça.

PROJETO DE LEI Nº 2.188/2011

Fixa a data-base e o percentual, relativo ao ano de 2011, para revisão anual dos

vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público do Estado.

Art. 1° - Fica fixada em 1º de maio a data-base par a a revisão dos vencimentos e

proventos dos servidores do Ministério  Público do Estado,  nos termos do art.  37,

inciso X, da Constituição da República.

§ 1º - A partir de 1º de maio de 2011, o valor dos multiplicadores a que se refere o

art. 8º e Anexo II da Lei nº 18.800, de 31 de março de 2010, que trata da Tabela de

Escalonamento Vertical de Vencimentos, fica reajustado em 6,51%, nos termos do

art. 37, inciso X, da Constituição da República.

§ 2º - O disposto nesta lei não se aplica ao servidor inativo cujos proventos tenham

sido calculados nos termos dos §§ 3º e 17 do art. 40 da Constituição Federal e sejam

reajustados na forma prevista no § 8º do mesmo artigo.

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

Justificativa:  O  presente  projeto  de  lei  objetiva  a  fixação  da  data-base  e  do

percentual, relativa ao ano de 2011, de revisão anual dos vencimentos e proventos

dos servidores do Ministério Público do Estado.

A proposição almeja cumprir  o art.  37, inciso X, da Constituição da República e

atender a determinação constante da Resolução do CNMP nº 53, de 11 de maio de

2010, que disciplina a revisão geral anual (cópia anexa).

No art. 1º é fixado o índice de revisão geral anual em 6,51% (seis vírgula cinquenta

e um por cento), adotando, dessa forma, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor

Amplo  –  IPCA –  apurado  no  período  de  maio/2010  e  abril  de  2011,  conforme
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divulgação constante do sítio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

Em  razão  da  aplicação  desse  índice,  o  valor  do  padrão  MP-01  da  Tabela  de

Escalonamento Vertical de Vencimentos, constante do item “b” do Anexo X da Lei nº

13.467, de 12 de janeiro de 2000, passa a ser de R$864,65 (oitocentos e sessenta e

quatro reais e sessenta e cinco centavos).

O parágrafo único deste artigo excetua da revisão geral anual prevista no projeto os

servidores inativos cujos proventos tenham sido calculados nos termos dos §§ 3º e 17

do art. 40 da Constituição Federal e sejam reajustados na forma prevista no § 8º do

mesmo artigo  (aqueles  que  têm seus  proventos  calculados  sem  paridade  com  a

remuneração dos servidores ativos e reajustados pelas regras do Regime Geral de

Previdência Social – RGPS – nos termos da Lei nº 18.887/2004).”

- 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. Marco Maia, Presidente da Câmara dos Deputados, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 623/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel.

De D. Raymundo Cardeal Damasceno Assis,  Presidente da CNBB, agradecendo

voto  de  congratulações  formulado  por  esta  Casa  em  atenção  a  requerimento  do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Do Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado, agradecendo voto

de congratulações formulado por esta Casa em atenção a requerimento da Comissão

de Turismo.

Do  Sr.  Cláudio  Renato  dos  Santos  Costa,  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça,

prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 729/2011,  da  Comissão  de

Direitos Humanos.

Do Sr. Antônio Roberto, Deputado Federal, informando que apresentou projeto de

lei  na  Câmara  dos  Deputados  relativo  à  profissão  de  artesão,  solicitando  dados

referentes a entidades e pessoas físicas envolvidas com o setor de artesanato no

Estado, solicitando a realização de evento nesta Casa voltado para os artesãos e
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sugerindo  a  instituição  de  homenagem  a  entidades  ligadas  ao  artesanato  e  aos

artesãos mineiros. (- À Comissão de Cultura.)

Do  Sr.  João  Oreste  Dalazen,  Presidente  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho,

agradecendo  voto  de  congratulações  formulado  por  esta  Casa  em  atenção  a

requerimento do Deputado Celinho do Sinttrocel.

Do  Sr.  Alceu  José  Torres  Marques,  Procurador-Geral  de  Justiça  do  Estado,

prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 894/2011,  da  Comissão  de

Direitos Humanos.

Do Sr. Antonio José Gonçalves Henriques, Diretor Executivo do Fundo Nacional de

Assistência  Social,  informando a  transferência  de  recursos  ao  Fundo Estadual  de

Assistência  Social  para  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.  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.)

Do  Sr.  Pedro  Antonio  Arraes  Pereira,  Presidente  da  Embrapa,  encaminhando

exemplar  do “Balanço Social  2010”,  que contém informações sobre o lucro social

dessa empresa em 2010. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Do Sr. João Alziro Herz da Jornada, Presidente do Inmetro, prestando informações

relativas ao Projeto de Lei n° 118/2011, em atenção  a pedido da Comissão de Justiça.

(- Anexe ao Projeto de Lei nº 118/2011.)

Do  Sr.  Antônio  Carlos  Andrada,  Presidente  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado,

encaminhando a estimativa do impacto orçametário-financeiro de emenda ao Projeto

de  Lei  Complementar  nº  8/2011.  (Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  Complementar  nº

8/2011.)

Do  Sr.  Antônio  Marcos  Alvim  Soares,  Corregedor-Geral  de  Justiça,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 681/2011,  da  Comissão  de  Política

Agropecuária.

Do Sr. Carlos Melles, Secretário de Transportes (2), prestando informações relativas
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aos  Requerimentos  n°s  255/2011,  do  Deputado  Carlin  Moura,  e  270/2011,  da

Deputada Rosângela Reis.

Do Sr. Bilac Pinto, Secretário de Desenvolvimento Regional, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 580/2011, da Comissão de Assuntos Municipais.

Do  Sr.  Agostinho  Patrus  Filho,  Secretário  de  Turismo,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 793/2011, da Comissão de Turismo.

Do Sr. Carlos Pimenta, Secretário de Trabalho, prestando informações relativas ao

Projeto de Lei nº 419/2011, em atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se

ao Projeto de Lei nº 419/2011.)

Do  Sr.  Elmiro  Nascimento,  Secretário  de  Agricultura,  prestando  informações

relativas  ao  Requerimento  n° 562/2011,  das  Comissõe s  de  Saúde  e  de  Política

Agropecuária.

Do  Sr.  Elmiro  Nascimento,  Secretário  de  Agricultura,  prestando  informações

relativas  ao Projeto  de  Lei  nº  1.017/2011,  em atenção a pedido  da  Comissão de

Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.017/2011.)

Do  Sr.  Wander  Borges,  Secretário  de  Desenvolvimento  Social,  prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.032/2011,  em  atenção  a  pedido  da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.032/2011.)

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

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  28/2011,  em  atenção  a  pedido  da

Comissão de Meio Ambiente. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 28/2011.)

Do Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Fazenda (2), prestando

informações  relativas  ao  Requerimentos  n°s  120/2011 ,  do  Deputado  Fabiano

Tolentino, e 274/2011, do Deputado Tenente Lúcio.

Do Sr. Braulio Braz, Secretário de Esportes e da Juventude, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 826/2011, da Comissão de Esporte.

Do Sr. Braulio Braz, Secretário de Esportes e da Juventude, prestando informações

relativas  ao Projeto  de  Lei  nº  1.211/2011,  em atenção a  pedido  da  Comissão de

Esporte. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.211/2011.)

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, encaminhando a estimativa

das receitas para o exercício de 2012, bem como o demonstrativo da receita corrente
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líquida. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Da  Sra.  Renata  Vilhena,  Secretária  de  Planejamento,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 425/2011, da Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra.  Renata Vilhena, Secretária  de Planejamento (3),  prestando informações

relativas aos Projetos de Lei nºs 871, 975 e 1.513/2011, em atenção a pedidos da

Comissão  de  Justiça.  (-  Anexem-se  os  ofícios  e  as  informações  aos  respectivos

projetos de lei.)

Do Sr. Lafayette de Andrada, Secretário de Defesa Social, prestando informações

relativas ao Projeto de Lei nº 439/2011, em atenção a pedido da Comissão de Justiça.

(- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 439/2011.)

Do  Sr.  Lafayette  de  Andrada,  Secretário  de  Defesa  Social  (4),  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 59/2011 , da Deputada Rosângela Reis;

79/2011, do Deputado Elismar Prado; 279/2011, da Comissão de Direitos Humanos; e

663/2011, da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr.  Manoel da Silva Costa Júnior, Secretário Extraordinário de Regularização

Fundiária (4), prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 680, 685, 734

e 735/2011, da Comissão de Política Agropecuária.

Da Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Casa Civil, prestando informações

relativas ao Projeto de Lei nº 955/2011, em atenção a pedido da Comissão de Justiça.

(- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 955/2011.)

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil  (4),  prestando

informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  356,  46 0 e  461/2011,  do  Deputado

Anselmo José Domingos; e 672/2011, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr.  Oslens Alvarenga Dumont,  Presidente  da Câmara Municipal  de  Juatuba,

encaminhando cópia de moção de aplauso, aprovada por essa Casa, à atuação da

Polícia Civil e dos Delegados de Polícia. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Do Sr. Saulo Clementino Martins Filho, Presidente da Câmara Municipal de Curvelo,

encaminhando cópia de requerimento, aprovado por essa Casa, em que se pede a

intercessão desta Assembleia com vistas à solução do impasse que levou à greve

dos servidores da rede estadual de ensino. (- À Comissão de Educação.)

Do Sr.  Helcio Nogueira,  Prefeito  Municipal  de  Goiabeira,  prestando informações
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relativas  ao Projeto  de  Lei  nº  1.561/2011,  em atenção a pedido  da  Comissão de

Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.561/2011.)

Da  Sra.  Véra  Lúcia  Guardieiro,  Prefeita  Municipal  de  Conquista,  prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.557/2011,  em  atenção  a  pedido  da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.557/2011.)

Dos Srs. Ângelo José Roncalli de Freitas, Hasenclever Peres Valladão e Mateus de

Lima Leite Soares, Prefeitos Municipais de São Gonçalo do Pará, Estrela-d'Alva e

Felício dos Santos, respectivamente; José Raimundo Gomes (Tequinho), Presidente

da Câmara Municipal  de  Caeté;  Jacinto  Moreira  dos  Reis,  Secretário  da  Câmara

Municipal de Coromandel; da Sra. Ana Maria Cotta Repolês, Secretária de Cultura e

Turismo de Dom Silvério, e do Sr. Heli de Souza Maia, Secretário de Educação e

Cultura de Itaúna, prestando informações relativas ao Requerimento n° 408/2011, da

Comissão de Cultura.

Do Sr. Custódio Mattos, Prefeito Municipal de Juiz de Fora, prestando informações

relativas ao requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor encaminhado por

meio do Ofício nº 1.250/2011/SGM.

Do  Sr.  Alberto  Magno  Dias,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Guanhães,

solicitando  seja  realizada  nessa  Casa  palestra  destinada  aos  vereadores  jovens

desse  Município,  a  qual  seria  proferida  por  servidor  desta  Assembleia  e  teria  o

objetivo de prepará-los para a etapa estadual do evento Parlamento Jovem.

Do Sr. Hélio Marcos Mendonça, Presidente da Câmara Municipal de Manhumirim,

encaminhando moção do Vereador Márcio Vovô, aprovada por essa Casa, na qual se

manifesta apoio à greve dos servidores da Polícia Civil. (- À Comissão de Segurança

Pública.)

Do Sr.  Luiz Carlos Pinto,  Prefeito  Municipal  de Caxambu,  agradecendo voto de

congratulações, formulado por esta Casa em atenção a requerimento da Comissão

de  Educação,  pela  escolha  desse  Município  para  sediar  o  consórcio  das

universidades do Sul e do Sudeste do Estado.

Do Sr.  Fernando Viana Cabral,  Presidente do Iepha-MG, prestando informações

relativas ao Projeto de Lei nº 751/2011, em atenção a pedido da Comissão de Justiça.

(- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 751/2011.)
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Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig (2), prestando informações

relativas aos Requerimentos n°s 326/2011, da Comiss ão de Assuntos Municipais, e

695/2011, do Deputado Elismar Prado e da Deputada Liza Prado.

Do  Sr.  José  Elcio  Santos  Monteze,  Diretor-Geral  do  DER-MG  (2),  prestando

informações  relativas  aos  Requerimentos  nºs  433/2011,  do  Deputado  Celinho  do

Sinttrocel, e 676/2011, da Comissão de Transporte.

Do  Sr.  Ivonei  Abade  Brito,  Diretor-Geral  do  Iter-MG (2),  prestando  informações

relativas  aos  Requerimentos  nºs  734  e  735/2011,  da  Comissão  de  Política

Agropecuária.

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

prestando informações relativas aos Requerimentos nºs 575/2011, da Comissão de

Assuntos Municipais, e 728/2011, da Comissão da Pessoa com Deficiência.

Do Sr. João dos Reis Canela, Reitor da Unimontes, cumprimentando o Presidente

desta Casa, Deputado Dinis Pinheiro, por ter este passado a compor a bancada dos

Vales do Jequitinhonha e do Mucuri.

Do Sr. Sebastião de Abreu Ferreira, Superintendente Regional (substituto) do DNIT

(5), prestando informações relativas aos Requerimentos nºs 486, 1.004 e 1.012/2011,

da  Comissão  de  Transporte;  566/2011,  do  Deputado  Anselmo José  Domingos,  e

765/2011, do Deputado Pompílio Canavez.

Do Sr.  Manoel  Ricardo Palmeira Lessa, Superintendente Regional Sudeste II  do

INSS, prestando informações relativas ao Requerimento nº 375/2011, da Comissão

de Assuntos Municipais.

Do  Sr.  Walter  Roosevelt  Coutinho,  Presidente  do  Conselho  Regional  de

Contabilidade de Minas Gerais, apresentando a esta Casa o nome do Sr. Alexandre

Bossi Queiroz, Conselheiro desse órgão, como aspirante ao cargo de Conselheiro do

Tribunal de Contas do Estado.

Do Sr. Luís Cláudio da Silva Chaves, Presidente da OAB – Seção de Minas Gerais,

encaminhando manifestação em que o Presidente e membros da Comissão de Direito

Ambiental  da  OAB  –  Seção  de  Minas  Gerais,  bem  como  os  Presidentes  de

subseções  desse  órgão  presentes  no  XIV  Congresso  Mineiro  de  Advogados,

manifestam sua preocupação em relação à notícia de que o Ibama estaria assumindo
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o licenciamento ambiental da nova fronteira da mineração no Norte de Minas. (- À

Comissão de Meio Ambiente.)

Da  Sra.  Fernanda  de  Siqueira  Neves,  Subsecretária  de  Gestão  de  Pessoas,

prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  nº  505/2011,  do  Deputado  Luiz

Henrique.

Do  Sr.  Júlio  Cesar  Machado  Ferreira  de  Melo,  Juiz  Auxiliar  da  Corregedoria

Nacional de Justiça, prestando informações relativas ao requerimento das Comissões

de  Segurança  Pública  e  de  Direitos  Humanos  encaminhado  pelo  Ofício  nº

1.861/2010/SGM.

Do Sr. José Ricardo dos Santos de Freitas Véras, Juiz Auxiliar da Corregedoria-

Geral de Justiça, prestando informações relativas ao Requerimento nº 889/2011, da

Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra.  Riza  Aparecida  Nery,  Juíza  de  Direito  Auxiliar  da  5ª  Vara  da  Fazenda

Pública Estadual e Autarquias, prestando informações relativas ao Requerimento nº

392/2011, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Rodrigo Filgueira de Oliveira, Coordenador do Centro de Apoio Operacional

das  Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  dos  Direitos  Humanos  (3),  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 819, 82 2 e 857/2011, da Comissão de

Direitos Humanos.

Do Sr. Sandro José Neis, Corregedor Nacional do Ministério Público (2), prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 6.016/2 010 e 887/2011, da Comissão

de Direitos Humanos.

Da Sra. Ana Paula P. Junqueira, Secretária de Governo da Prefeitura Municipal de

Uberlândia,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 525/2011,  do

Deputado Elismar Prado.

Do Sr. Josué Costa Valadão, Secretário de Governo da Prefeitura Municipal de Belo

Horizonte,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 202/2011,  da

Comissão de Segurança Pública.

Da  Sra.  Maria  Sueli  de  Oliveira  Pires,  Chefe  de  Gabinete  de  Educação  (3),

prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  442  e  597/2011,  da

Comissão de Participação Popular, e 657/2011, da Comissão de Educação.
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Do  Sr.  Alte  Saturno  Evangelista  Zylberberg,  Diretor  Industrial  da  Indústria  de

Material  Bélico  do  Brasil,  prestando  informações  relativas  a  requerimento  das

Comissões  de  Direitos  Humanos  e  do  Trabalho  encaminhado  pelo  Ofício  nº

1.259/2011/SGM.

Do  Sr.  Mozart  Vianna  de  Paiva,  Chefe  de  Gabinete  do  Senador  Aécio  Neves,

encaminhando mensagem da Sra. Marli Pereira Francisco sobre o Projeto de Lei nº

5.092/2010. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 5.092/2010.)

Do  Sr.  Mozart  Vianna  de  Paiva,  Chefe  de  Gabinete  do  Senador  Aécio  Neves,

agradecendo  manifestação  da  Deputada  Ana  Maria  Resende  feita  por  meio  do

Requerimento n° 564/2011.

Da Sra. Myriam Araújo Coelho, Assessora de Políticas e Regulação em Saúde do

Ipsemg, prestando informações relativas ao Requerimento n° 52/2011, do Deputado

Almir Paraca.

Do Sr.  Eduardo Soares  Leal,  Delegado Federal  do  Desenvolvimento  Agrário  de

Minas Gerais (2), prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 729/2011,

da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  e  734/2011,  da  Comissão  de  Política

Agropecuária.

Da  Sra.  Kênnya  Kreppel  Dias  Duarte,  Intendente  da  Cidade  Administrativa,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 309/2011, do Deputado Rogério

Correia.

Do Cel. PM Hebert Fernandes Souto Silva, Corregedor da PMMG (2), prestando

informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  508  e  5 33/2011,  da  Comissão  de

Direitos Humanos.

Do  Sr.  Bruno  de  Carvalho  Ramos,  Gerente-Geral  de  Comunicações  Pessoais

Terrestres da Anatel, prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 27/2011,

em  atenção a  pedido  da  Comissão de Justiça.  (-  Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº

27/2011.)

Do Cel. PM Divino Pereira de Brito, Chefe da Assessoria Institucional da PMMG,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 7.027/2010,  da Comissão de

Participação Popular.

Do Sr. Fernando Teixeira Frota Soares, Corregedor da Secretaria de Defesa Social,
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prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 821/2011,  da  Comissão  de

Direitos Humanos.

Do  Sr.  Gercino  José  da  Silva  Filho,  Ouvidor  Agrário  Nacional  do  Ministério  do

Desenvolvimento  Agrário,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°

604/2011, da Comissão de Participação Popular.

Do  Sr.  Humberto  Miranda  Cardoso,  Diretor  de  Gestão  Interna  do  Ministério  da

Cultura, informando a liberação de recursos financeiros em favor do Instituto Cultural

Sérgio  Magnani,  referentes  ao  convênio  que  menciona.  (-  À  Comissão  de

Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.

100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr.  João Octacílio  Silva Neto, Delegado Regional  de Polícia Civil,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 633/2011,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Do Sr. Laércio Antonio Vinhas, membro da Comissão Nacional de Energia Nuclear

do  Ministério  da  Ciência  e  Tecnologia,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento n° 552/2011, da Comissão de Meio Ambie nte

Da  Sra.  Marcia  Luiza  Vilela  Terra,  Secretária-Geral  da  Câmara  Municipal  de

Varginha,  encaminhando  indicação  aprovada  nessa  Casa  contendo  pedido  de

providências para a implantação da Gestão Plena da Educação no referido Município.

(- À Comissão de Educação.)

Da Sra.  Maria  das  Graças  Gomes,  Diretora  da  Escola  Estadual  de  Jaguaritira,

solicitando apoio para a resolução de problemas dos servidores dessa Escola. (- À

Comissão de Educação.)

Do  Sr.  Jorge  Luiz  Paradela  Cunha,  Diretor  Executivo  de  Engenharia  e  Gestão

Predial do TJMG, prestando informações relativas ao Requerimento n° 585/2011, da

Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Sandra Pimentel Mendes, Secretária do Tribunal Pleno e do Órgão Especial

do TRT da 3ª Região, agradecendo a homenagem prestada por esta Casa pelos 70

anos da Justiça do Trabalho.

Da  Sra.  Scheilla  Samartini  Gonçalves,  Superintendente  da  Regional  de

Regularização  Ambiental  Central  Metropolitana  da  Secretaria  de  Meio  Ambiente,
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prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 583/2011,  da  Comissão  de

Direitos Humanos.

Da Sra. Vania Soares Rodrigues, bibliotecária do Instituto Histórico Israelita Mineiro,

informando que o atual Presidente da instituição é o Sr. Jacques Ernest Levy.

Do  Sr.  João  Aurélio  Tabosa,  solicitando  o  apoio  desta  Casa  junto  ao  Poder

Executivo  quanto  a  questões  relativas  a  salários  dos  profissionais  de  ensino  do

Estado. (- À Comissão de Educação.)

Do Sr. Sérgio Duarte, da Emicon Mineração e Terraplenagem Ltda., encaminhando

cópia de documentos contendo denúncias de degradações ambientais apresentadas

pela empresa ao Comando do 3º  Pelotão da Polícia Militar  do Meio Ambiente do

Município de Nova Lima. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Do  Sr.  Lúcio  José  de  Figueiredo  Sampaio,  Diretor  Regional  do  Senai  DR-MG,

prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 829/2011,  da  Comissão  de

Turismo.

Da Sra. Liliana Adriana Nappi Mateus, da Gerência de Produção Sustentável da

Fundação  Estadual  do  Meio  Ambiente,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento n° 6.248/2010, do Deputado Dinis Pinhe iro.

Do Sr. Marcelo Rodrigo Barbosa, Coordenador do Procon Assembleia, prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 908/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do

Consumidor.

Da Sra. Gilda Alves Correia, Coordenadora da Vigilância Sanitária da Secretaria

Municipal de Saúde de Uberlândia, prestando informações relativas ao Requerimento

n° 896/2011, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Ricardo de Azevedo, Chefe da Seção de Policiamento e Fiscalização da 4ª

Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal-MG, prestando informações

relativas  a  requerimento  da  Comissão de Transporte  encaminhado  pelo  Ofício  nº

1.497/2011/SGM.

TELEGRAMA

Do Sr.  Álvaro  Dias,  Senador  da  República,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento nº 1.030/2011, da Comissão do Trabalho.



1178
____________________________________________________________________________

CARTÃO

Do Sr. Versiani Penna, Desembargador do Tribunal de Justiça, agradecendo voto

de congratulações formulado por esta Casa em atenção a requerimento do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva.

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 26/2011

Dá nova redação ao “caput” do art. 195 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º – O “caput” do art. 195 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 195 - A educação, direito de todos e dever do Estado, da família e dos meios

de comunicação,  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.”.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de julho de 2011.

Rosângela Reis - Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos

Arantes - Antonio Lerin - Carlos Henrique - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva

- Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista -

Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem -

Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - João Leite - João Vítor Xavier -

Juninho Araújo  -  Luiz  Carlos  Miranda  -  Luzia  Ferreira  -  Marques  Abreu  -  Neider

Moreira - Paulo Guedes - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues -

Sávio Souza Cruz - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Vanderlei Miranda.

Justificação: Esta proposta de emenda à Constituição objetiva dar nova redação ao

“caput” do art. 195 da Constituição mineira, para deixar expresso que a educação é

também um dever dos meios de comunicação social.
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Atualmente o referido artigo preceitua que o dever de educar é do Estado e da

família, mas sabemos que com o exponencial desenvolvimento tecnológico dos meios

de comunicação social  a  que assistimos  nos últimos  anos,  principalmente  com o

advento da internet, cada vez mais utilizada pelas diferentes classes sociais da nossa

população, em especial crianças e adolescentes, cresce a responsabilidade que lhes

deve ser atribuída em matéria de formação educacional.

Nossas crianças,  adolescentes e  jovens adultos  são diariamente  bombardeados

com informações divulgadas pelos meios de comunicação, quer seja pela televisão,

rádio,  jornais  e  revistas  impressas,  quer  seja principalmente,  pela internet  e suas

redes sociais, entre outras mídias hoje existentes.

Assim,  parece-nos adequado que os responsáveis  pelos  meios de comunicação

sejam mais  exigidos no que diz respeito à necessidade de educarmos as nossas

crianças, adolescentes e jovens, juntamente com a colaboração de toda a sociedade.

Cabe  salientar  que  a  Constituição  Federal,  em  seu  art.  221,  e  a  Constituição

Estadual, em seu art. 228, prevê que a produção e a programação das emissoras de

rádio  e  de  televisão  deverão  atender  de  preferência  a  finalidades  educativas,

artísticas, culturais e informativas. Essa é a razão pela qual a Constituição mineira

deve deixar expresso que os meios de comunicação são, juntamente com o Estado e

as famílias, responsáveis pela educação.

Em face da relevância social desta proposta de emenda à Constituição que ora

apresentamos, solicitamos aos nobres pares desta Casa Legislativa a sua aprovação.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.189/2011

Declara de utilidade pública o Instituto Brasileiro de Turismólogos,  com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Brasileiro de Turismólogos,

com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 12 de julho de 2011.
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Tenente Lúcio

Justificação:  O  Instituto  Brasileiro  de  Turismólogos,  fundado  em  2010,  é  uma

associação  sem  fins  lucrativos,  criada  com  o  objetivo  de  trazer  vantagens

competitivas  para os  bacharéis  em turismo,  através da  articulação,  qualificação e

promoção  desses  profissionais  em  Minas  e  em  todo  o  País  e  da  promoção  da

sustentabilidade  na  atividade  turística.  O  Instituto  busca  ainda  o  fortalecimento  e

ampliação  da  rede  formada  pelo  “trade”  turístico,  com  ênfase  no  constante

aprimoramento  da  atividade  profissional  do  bacharel  em  turismo,  bem  como  a

abertura de novos nichos de mercado para esse profissional.

A  entidade  é  membro  efetivo  do  Conselho  Estadual  de  Turismo,  candidata  a

assento no Conselho Nacional de Turismo e associada à Organização Mundial do

Turismo - OMT -, o que demonstra sua importância estratégica para a organização do

turismo em nível estadual e nacional.

Com o propósito de auxiliá-la  em seu meritório projeto institucional,  propomos a

declaração da utilidade pública dessa importante instituição do turismo nacional,  a

qual lhe permitirá a concretização de parcerias, convênios e contratos, especialmente

com o poder público.

Considerando a importância das atividades desenvolvidas pela entidade, 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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.190/2011

Declara de utilidade pública a Fundação Cultural e Assistencial Filadélfia, com sede

no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada de utilidade pública  a  Fundação Cultural  e  Assistencial

Filadélfia, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 12 de julho de 2011.

Luiz Humberto Carneiro
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Justificação: A Fundação Cultural e Assistencial Filadélfia é uma entidade privada

de  natureza  beneficente,  sem  fins  lucrativos  e  tem  como finalidades  principais  e

permanentes  a  consecução  de  objetivos  morais,  culturais,  sociais  e  religiosos,

podendo atuar nas áreas de assistência social, educação e cultura, saúde e outras

áreas de proteção social  básica ou especial  e  garantias de direitos, realizando os

seus  serviços,  programas  ou  projetos,  sem  nenhuma discriminação,  garantindo  a

inclusão e universalidade do atendimento ao público-alvo destas políticas.

Diante da importância das ações realizadas pela Fundação Cultural e Assistencial

Filadélfia, 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 do

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.191/2011

Declara de utilidade pública a Associação Grupo Sarai, com sede no Município de

Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Grupo Sarai, com sede no

Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 12 de julho de 2011.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação:  A  Associação  Grupo  Sarai  tem  por  finalidade  prestar  apoio  e

orientação à criança, ao adulto e ao idoso, promovendo o bem-estar físico, mental,

social e  espiritual,  podendo criar  centros de formação,  atendimento de proteção à

maternidade, atendimento à criança de rua, habilitação e reabilitação das pessoas

portadoras  de  deficiência  física  e  mental,  atendimento  ao  portador  de  HIV,

dependência química em geral, bem como às famílias, sem nenhuma discriminação

de clientela.

Diante  da  importância  das  ações  realizadas  pela  Associação  Grupo  Sarai,

contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  deste  projeto  de  lei,  que
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pretende declará-la 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 2.192/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 996/2007)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Botelhos  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 Botelhos imóvel

constituído de terreno urbano edificado, com área de 578m² (quinhentos e setenta e

oito  metros  quadrados),  situado  nesse  Município,  registrado  sob  matrícula  de  nº

947/AV5, a fls.101 do Livro 2E, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Botelhos.

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

instalação da Câmara Municipal de Botelhos.

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 art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 12 de julho de 2011.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A sede da Câmara de Botelhos já se encontra instalada há seis anos

nesse  prédio  estadual,  pois  é  amplo,  com  ótimas  instalações  e  de  excelente

localização, despertando, de tal forma, incontestável interesse por parte da Câmara, o

que poupará gasto na construção de uma sede própria.

Por outro lado, há outros interessados, o que poderá deixar a Câmara Municipal

sem  lugar  apropriado  para  exercer  suas  funções.  Por  essa  razão,  solicitamos  a

aprovação da proposição em causa.

- 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 2.193/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.208/2009)

Declara  patrimônio  cultural  do  Estado  o  Cenário  Bíblico  Monte  das  Oliveiras,

situado no Município de Alpinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado patrimônio cultural do Estado o Cenário Bíblico Monte das

Oliveiras, situado no Município de Alpinópolis.

Art. 2º - O Poder Executivo adotará as medidas necessárias ao registro do espaço

cultural de que trata esta lei.

Sala das Reuniões, 12 de julho de 2011.

Antônio Carlos Arantes

Justificação:  O  Cenário  Bíblico  Monte  das  Oliveiras,  situado  no  Município  de

Alpinópolis, no Sudoeste mineiro, é um dos maiores atrativos religiosos do Estado.

Idealizado por  um historiador  da  cidade,  ainda na década de 70,  começou a  ser

construído em 1983. Em um espaço de 90.000m², na Semana Santa, é realizada a

encenação da Paixão de Cristo, que atrai um público de mais de 15 mil pessoas.

No local,  que é uma réplica da Terra Santa,  estão representados o deserto,  os

patriarcas, as Tábuas da Lei, o Calvário, a Gruta de Belém, a Mesa dos Apóstolos e o

Muro das Lamentações, entre outros. A associação filantrópica Apóstolos de Cristo,

que administra o espaço, pretende ainda construir a Piscina Probática, que era usada

por Jesus para curar os fiéis, a Torre de Babel e a Arca de Noé.

Em face do exposto, solicitamos aos nobres pares 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 2.194/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.079/2010)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária  Esporte Clube Lavapés -

Acel -, com sede no Município de Nova Resende.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Clube Lavapés - Acel -, com sede no Município de Nova Resende.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de julho de 2011.

Antônio Carlos Arantes

Justificação:  A  principal  finalidade  da  Associação  Comunitária  Esporte  Clube

Lavapés  consiste  em  promover  a  mais  ampla  integração  entre  os  moradores  do

Bairro Lavapés e adjacência,  visando incentivar  a todos na luta por seus direitos,

promover e divulgar debates de interesse da classe, prestar ajuda aos moradores das

comunidades no que lhe competir, desenvolver atividades nas áreas de educação,

esporte,  cultura  e  lazer,  desenvolver  projetos  por  melhores  condições  de  vida,

moradia, higiene, educação, saúde, transporte e segurança da comunidade.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.195/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 781/2007)

Declara de utilidade pública a Associação Pró-Carente, com sede no Município de

Guaxupé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Pró-Carente, com sede no

Município de Guaxupé.

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

Sala das Reuniões, 12 de julho de 2011.

Antônio Carlos Arantes

Justificação:  A  principal  finalidade  da  Associação  Pró-Carente  é  promover

arrecadação de numerário  para  pessoas  carentes  de  assistência  financeira,  fazer

doações de aparelhos e equipamentos, auxiliar no transporte a centros de tratamento

de  saúde  e  praticar  trabalho  voluntário  visando  a  preservação  dos  direitos

constitucionais dos carentes ou portadores de deficiência.

Além disso, ela cumpre os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,
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razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.196/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 995/2007)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Tomás de Aquino o imóvel

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Aquino imóvel constituído de terreno rural, com área de 10.000m2 (dez mil metros

quadrados), situado nesse Município, registrado sob a matrícula nº 4.814, a fls. 212,

no Livro  3-D do Cartório  de  Registro  de  Imóveis  da  Comarca de São Tomás  de

Aquino.

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

atender à Escola Técnica Agrícola.

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 art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 12 de julho de 2011.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A Escola Municipal Rural encontra-se abandonada, e será de grande

utilidade o terreno para atender a Escola Técnica Agrícola, que hoje se encontra em

imóvel alugado, despertando, de tal forma, incontestável interesse do Município de

São Tomás de Aquino, que poupará gasto na construção de uma sede própria.

Além disso, será de grande importância para a educação no Município, de forma a

ampliar  seus  projetos  de  ensino  e  capacitação  dos  alunos  ,  razão  pela  qual

solicitamos 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.
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PROJETO DE LEI Nº 2.197/2011

Institui  o projeto de prevenção ao câncer Caminhos da Prevenção no âmbito do

Programa de Prevenção Primária do Câncer - Prevpri -, da Secretaria de Estado de

Saúde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  A Secretaria de Estado de Saúde instituir á, no âmbito do Programa de

Prevenção Primária do Câncer - Prevpri -, um programa de prevenção ao câncer que

será  levado  às  diversas  regiões  do  Estado  por  meio  de  unidades  móveis  de

prevenção a serem instaladas em veículos especialmente adaptados a este fim.

Art. 2º - As unidades móveis de prevenção ao câncer de que trata esta lei serão

equipadas  com  mamógrafos  e  demais  aparelhos  que  permitam  a  realização  de

exames preventivos de câncer de mama, de colo de útero, de próstata e de pele.

Art.  3º - As unidades móveis de prevenção ao câncer serão integradas por uma

equipe  de  prevenção  formada  por  um  médico,  uma enfermeira,  três  técnicas  de

enfermagem e motorista, e sua gestão se dará no âmbito do Prevpri.

Art. 4º - O agendamento das viagens das unidades móveis de prevenção será feito

através das diversas Gerências Regionais de Saúde, que têm por determinação legal

a finalidade, entre outras, de garantir a gestão do Sistema Estadual de Saúde nas

regiões do Estado, assegurando a qualidade de vida da população, competindo-lhe

implementar  as  políticas  estaduais  de  saúde  em  âmbito  regional,  assessorar  a

organização dos serviços de saúde nas regiões, coordenar, monitorar e avaliar  as

atividades e ações de saúde em âmbito regional, todas estas responsabilidade que se

enquadram no âmbito desta lei.

Art. 5º - O governo do Estado regulamentará esta lei noventa dias após sua sanção

ou promulgação.

Sala das Reuniões, 12 de julho de 2011.

Doutor Wilson Batista

Justificação: É consenso entre médicos e autoridades de saúde de todo o mundo

que a prevenção é a melhor forma de combater o câncer, segunda maior causa de

mortalidade por  causas naturais entre homens e mulheres no Brasil.  A mídia tem

mostrado, de forma reiterada, a dificuldade de acesso aos exames preventivos do
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câncer,  especialmente  para  as  mulheres,  que  encontram  muitos  obstáculos  para

terem acesso ao exame de mamografia.

Essa  situação  faz  com  que  o  câncer  de  mama,  que  gera  o  maior  índice  de

mortalidade por câncer entres mulheres no Brasil, venha sendo detectado em estágio

avançado,  quando  são  menores  as  chances  de  cura  e  maiores  os  impactos  da

doença. Assim, o propósito deste projeto de lei é permitir que as mulheres mineiras

moradoras  das  regiões  mais  distantes  do  Estado  e  com  maiores  dificuldades  de

acesso aos hospitais possam fazer exames preventivos do câncer em suas próprias

comunidades, inclusive aquelas localizadas nas comunidades rurais.

Nossa  proposta  se  inspira  no  projeto  Caminhos  da  Prevenção,  mantido  pelo

Hospital do Câncer de Barretos (SP). De fato, quando esse projeto foi iniciado, em

1994,  a prevenção ao câncer ginecológico era feita  por meio do trabalho de uma

enfermeira  que,  com  uma  bicicleta  e  uma  mesa  ginecológica,  realizava  exames

preventivos em bairros carentes de Barretos.

Hoje este projeto ganhou dimensão nacional e conta com seis carretas equipadas

com equipamento de  diagnóstico de  última geração,  que percorrem sete Estados

brasileiros para a realização de exames preventivos de câncer de mama, de colo de

útero, de próstata e de pele. É com este objetivo que apresentamos este projeto de

lei,  que  possibilitará  que  pessoas  das  comunidades  mais  pobres  e  afastadas  de

nosso Estado tenham acesso aos exames preventivos de câncer.

O  projeto  Caminhos  da  Prevenção  permitiu  a  realização  de  85.431  exames

somente no ano de 2010 e atua no método mais eficaz de combate ao câncer, que é

a  prevenção  e  a  identificação  da  doença  em  seus  estágios  iniciais,  quando  são

maiores  as  possibilidades  de  cura  e  se  tornam  melhores  os  diagnósticos  e  a

qualidade de vida do paciente que for diagnosticado com câncer.

Por  outro  lado,  a  Secretaria  de  Estado  de  Saúde,  em  parceria  com  o  Instituto

Nacional do Câncer - Inca-MS -, desenvolve o Programa de Prevenção Primária do

Câncer - Prevpri. Tal projeto se inscreve num contexto amplo de promoção à saúde,

articulando-se  às  políticas  de  prevenção  propostas  pela  Organização  Mundial  de

Saúde - OMS.

Em Minas Gerais, a Coordenadoria de Prevenção Primária do Câncer – Prevpri-
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SAS - envolve a construção de uma rede descentralizada de multiplicadores, visando

à capacitação de recursos humanos. Isso permite a operacionalização das ações do

Programa Nacional de Controle do Tabagismo e Outros Fatores de Risco de Câncer -

PNCT - nas Gerencias Regionais de Saúde - GRS.

Importante destacar que as atividades da Coordenadoria de Prevenção Primária do

Câncer  compreendem  desde  a  articulação  de  campanhas  educativas,  bem  como

ações  contínuas  de  orientação,  assessoramento,  monitoramento  e  avaliação  da

implantação do programa no Estado. Também é responsabilidade do Prevpri conduzir

treinamentos  de  reciclagem e promover  encontros  de  avaliação endereçados  aos

coordenadores/referências indicados pelas GRS e Municípios.

A nossa proposição se enquadra, portanto, nos nobres objetivos do Prevpri-SAS,

pois temos a convicção de sua efetividade no combate ao câncer e fazemos esta

afirmação na qualidade de médico-cirurgião, especializado em cirurgia oncológica e

mastologia, tendo participado das primeiras atividades da Fundação Cristiano Varella

-  Hospital  do  Câncer  de  Muriaé,  onde coordenamos  o  Departamento  de  Cirurgia

Oncológica,  além  de  sermos  Diretor  Científico  da  Sociedade  Médica  de  Muriaé,

atuando  principalmente  no  combate  ao  câncer  de  mama,  reconstrução  mamária,

câncer do aparelho digestivo, cirurgia oncológica e neoplasias cutâneas, tendo pós-

graduação em Saúde Pública e Gestão Hospitalar pela Universidade Federal de Juiz

de Fora, sendo ainda membro do Instituto Europeu de Oncologia, em Milão, Itália.

Importante destacar ainda que a Fundação Cristiano Varella - Hospital do Câncer

de Muriaé atende a 220.000 pacientes por ano, entre consultas, tratamentos de rádio

e  quimioterapia,  além  de  centenas  de  cirurgias.  A Fundação  Cristiano  Varella  -

Hospital do Câncer de Muriaé tem uma atuação que abrange um raio de 170 km no

entorno do Município, com influência direta em 317 cidades, tanto de Minas Gerais

quanto de outros Estados, como é o caso das regiões Norte do Rio de Janeiro e Sul

do  Espírito  Santo  e  da  Bahia,  tendo portanto  grande  experiência  no  trabalho  de

prevenção e tratamento ao câncer.

Estamos  certos  de  que,  se  esta  proposição  se  tornar  lei,  com  a  soma  da

credibilidade, capilaridade e competência da Secretaria de Estado da Saúde, teremos

em Minas Gerais resultados tão expressivos como aqueles registrados em Barretos e
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nos sete Estados que vêm sendo beneficiados por essa iniciativa pioneira, inovadora

e eficaz. Como tenho ciência de que a prevenção no atendimento à saúde é uma das

metas  deste  governo,  acredito  que  também  em  Minas  teremos  resultados  tão

satisfatórios  como  aqueles  que  vêm  sendo  obtidos  pelo  projeto  Caminhos  da

Prevenção.

Diante do exposto e dada a grande repercussão social  que esta lei  pode gerar,

conto com o apoio dos meus pares para a aprovação da presente proposição.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.198/2011

Institui  a  política  de  atenção  à  saúde  dos  portadores  de  deficiência  auditiva,

usuários de Língua Brasileiro de Sinais – Libras – no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica assegurado aos deficientes auditivos atendimento, nas instituições de

saúde do Estado, por meio da comunicação e expressão dos surdos pela Língua

Brasileira de Sinais – Libras – e outros recursos de expressão a ela associados.

Parágrafo único – Entende-se como Libras a forma de comunicação e expressão

em que o  sistema linguístico  de natureza visual-motora,  com estrutura gramatical

própria,  constitui  um  sistema  de  transmissão  de  ideias  e  fatos,  oriundos  de

comunidades de pessoas surdas do Brasil.

Art.  2º  –  Devem  ser  garantidas  pelo  poder  público  em  geral,  por  empresas

concessionárias  de  serviços  públicos  e  por  instituições  privadas  formas

institucionalizadas de apoiar o uso e a difusão da Libras como meio de comunicação

objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do Brasil, para a atenção à

saúde do paciente portador de deficiência auditiva.

Art.  3º  –  As instituições públicas e privadas e as  empresas  concessionárias  de

serviços públicos de assistência à saúde devem garantir atendimento adequado aos

portadores de deficiência auditiva, de acordo com as normas legais em vigor.

Art. 4º – O poder público estadual poderá capacitar o quadro de servidores e de

pessoas  de  outras  instituições  públicas  ou  privadas  voltadas  para  o  atendimento

externo, por meio da Secretaria Estadual de Educação, para que possam atuar como
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intérprete da Libras.

Art. 5º – O Estado poderá incentivar oficialmente o atendimento por meio da Libras

em todas as repartições públicas no Estado.

Parágrafo  único  –  O  poder  público  poderá  dar  conhecimento  à  população  de

deficientes auditivos, por meio de cartazes adequados, que dispõe de profissionais

habilitados a comunicar-se através da Libras.

Art.  6º  –  O  poder  público  estadual  poderá  ceder  profissionais  habilitados  a

comunicar-se  pela  Libras,  sempre  que  estes  forem  solicitados  por  entidades  da

sociedade civil,  para  que  atuem  como intérpretes,  nas  ocasiões  em  que se  faça

necessário.

Art.  7º – O Poder público estadual poderá, para o cumprimento desta lei, firmar

convênio com entidades sociais,  cuja finalidade seja o atendimento de deficientes

auditivos.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de julho de 2011.

Liza Prado

Justificação:  A  intenção  deste  projeto  de  lei  é  contribuir  para  a  melhoria  da

assistência  à  saúde  do  portador  de  deficiência  auditiva,  proporcionando  a

profissionalização  e  a  capacitação  dos  agentes  dos  serviços  de  saúde,  com  a

utilização prática da Língua Brasileira de Sinais – Libras –, em atendimento à saúde

(atenção  primária,  secundária  e  terciária),  dos  portadores  de  deficiência  auditiva,

usuários  de  Libras,  estabelecendo  um  vínculo  de  confiança  e  consequentemente

melhorando os cuidados prestados ao usuário dos serviços de saúde,  e,  por  fim,

melhorar a qualidade de vida desses cidadãos.

A comunicação é um processo de interação no qual compartilhamos mensagens,

ideias, sentimentos e emoções, sendo importante instrumento de intervenção na área

da saúde. Com isto, há necessidade, a cada dia, de profissionais mais humanizados

e preocupados com as questões sociais, principalmente na área da saúde, na qual o

profissional  é  responsável  pelos  cuidados  de  prevenção,  promoção  e  tratamento

igualitário de todos que necessitam.

Esse atendimento deve levar em conta as necessidades das pessoas com alguma



1191
____________________________________________________________________________

deficiência, pois temos o dever de prestar-lhes um melhor atendimento nos serviços

de saúde. O profissional de saúde tem necessidade de uma efetiva comunicação com

seus  clientes,  pois  isso  propicia  um  atendimento  mais  eficiente.  Portanto  uma

formação  que  vise  compreender  o  deficiente  auditivo,  não  apenas  sua  patologia,

favorece uma assistência humanizada.

O censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE/2000 – revela que

há no Brasil 24,5 milhões de pessoas com deficiência, o que corresponde a 14,5% da

população. Destes, 16,7% apresentam deficiência auditiva, ou seja, existem no Brasil

5.735.099 surdos. Levando-se em conta o crescimento anual da população, teríamos,

a cada ano, no Brasil, aproximadamente 93.295 crianças acometidas de deficiência

auditiva,  necessitando  que  os  profissionais  de  atendimento  à  saúde  estejam

preparados para atuar junto a essa população.

Considerando  que  o  Decreto  nº  5.626,  de  22/12/2005,  regulamentou  a  Lei  nº

10.436, de 2002, que reconhece a Libras como uma língua oficial, os profissionais da

saúde devem ser  preparados  para  dar  um efetivo atendimento  a  essa população

especial.  No entanto,  a  Libras  ainda  não  é  compreendida  pelos  que  prestam  os

serviços de saúde, sendo isso uma barreira e distanciando o paciente do profissional

da saúde.

Em vista  do exposto e pela contribuição para melhoria  de  vida de  uma grande

parcela da população mineiro é que conto com a adesão dos nobres pares para a

aprovação deste projeto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 505/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.199/2011

Declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo Arraial do Chic-Chic, com sede no

Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grêmio Recreativo Arraial do Chic-

Chic, com sede no Município de Contagem.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 12 de julho de 2011.

Carlin Moura

Justificação: O Grêmio Recreativo Arraial do Chic-Chic, com sede no Município de

Contagem, fundado em 20/4/2007, é uma associação filantrópica com personalidade

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e de duração indeterminada.

Em  pleno  e  regular  funcionamento  há  mais  de  quatro  anos,  a  entidade  tem

cumprido suas  finalidades  estatutárias  e  sociais,  conforme exige  a  legislação que

dispõe sobre a concessão de título de utilidade pública.

O Grêmio Recreativo Arraial do Chic-Chic tem por finalidade, entre tantas outras

ações, promover e estimular entre os associados o desenvolvimento da cultura e da

arte nas suas diversas modalidades.

Além disso, o Grêmio ainda tem por finalidade a organização, sempre que possível,

de  torneios,  encontros,  congressos  e  cursos  destinados  a  jovens  e  crianças;  a

atuação na área social e na formação da cidadania; e a utilização da dança como

instrumento de promoção da educação, da saúde e da sociabilização.

Portanto,  a  concessão  do  título  declaratório  de  utilidade  pública  é  de  grande

importância para o Grêmio Recreativo Arraial do Chic-Chic, uma vez que, com essa

documentação, poderá firmar parcerias com órgãos públicos estaduais, viabilizando,

dessa maneira, a ampliação de seu trabalho junto à população.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 1.194/2011, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG pedido de providências para colocação de placas de sinalização na altura

dos Km 67 e 167 da MG-10, alertando os motoristas para a ausência de postos de

abastecimento  de  combustível  no  trecho  entre  esses  pontos.  (-  À  Comissão  de

Transporte.)

Nº 1.195/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Associação Filmes de Quintal e a Associação Velha

Guarda da Faculdade de Samba pelo lançamento do filme "Roda". (- À Comissão de
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Cultura.)

Nº 1.196/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Escola Estadual Paschoal Comanducci pelo resultado

positivo que obteve no Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica.

(- À Comissão de Educação.)

Nº  1.197/2011,  do  Deputado  Doutor  Viana,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos e

Profissionais da Área de Saúde de Belo Horizonte e Cidades Polo de Minas Gerais

pelos 18 anos de sua fundação.

Nº  1.198/2011,  do  Deputado  Doutor  Viana,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais pelos 118

anos de sua fundação. (- Distribuídos à Comissão de Turismo.)

Nº 1.199/2011, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado ao

Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que os  Distritos  de  todos  os

Municípios tenham acesso aos serviços de telefonia móvel e transmissão de dados,

no âmbito do Programa Minas Comunica. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 1.200/2011,  do  Deputado Sávio  Souza Cruz,  em que solicita  seja formulada

manifestação de aplauso  ao  ex-Deputado  Nelson Ferreira  Leite  (Tio  Nelson)  pelo

transcurso de seus 90 anos. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº  1.201/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Copasa-MG pedido de informações para que envie cronograma das

obras de saneamento e drenagem do Córrego Marimbondo, no Bairro Santa Mônica,

em Belo Horizonte.

Nº  1.202/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de informações sobre o processo

administrativo instaurado contra o Sd. PM José Espínola Bittencourt  Mendonça. (-

Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 1.203/2011, da Comissão de Educação, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Sra. Ana Maria Belo de Abreu por sua eleição para o cargo de

Presidente  da  Associação dos  Diretores  das Escolas  Oficiais  de  Minas  Gerais.  (-

Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Comissão de Educação.
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Anexe-se  ao  Requerimento  nº  1.192/2011,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.)

Nº 1.204/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Meio  Ambiente  pedido  de  informações  sobre  a  relação  de

empreendimentos em processo de licenciamento ambiental, inclusive licenciamento

corretivo, relativos às obras previstas no Termo de Ajustamento de Conduta firmado

em 2009 entre essa Secretaria,  o Município de Nova Lima e o Ministério  Público

Estadual, referentes aos empreendimentos da expansão imobiliária na região limítrofe

entre  os  Municípios  de  Nova  Lima  e  Belo  Horizonte,  incluindo  empreendimentos

novos. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 1.205/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao IEF e à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para incrementar os

procedimentos de fiscalização da pesca com arpão.

Nº 1.206/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para isentar os Municípios das

taxas cobradas para a análise de projetos e empreendimentos destinados à proteção

e melhoria das condições ambientais.

Nº 1.207/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado à

Caixa  Econômica  Federal  pedido  de  providências  para  agilizar  o  processo  de

liberação dos recursos destinados à elaboração do projeto executivo do Sistema de

Tratamento de Esgoto do Município de Sete Lagoas.

Nº 1.208/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para aperfeiçoar e ampliar as

parcerias  com  os  Municípios  no  planejamento  e  implantação  de  projetos  e

empreendimentos destinados à proteção e melhoria das condições ambientais.

Nº 1.209/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado à

Presidência do Conselho Estadual de Meio Ambiente pedido de providências para

estabelecer  como regra  geral,  nos procedimentos de licenciamento ambiental  dos

empreendimentos  sujeitos  ao  Eia-Rima,  a  obrigatoriedade  de  disponibilização  na

internet dos estudos de impacto de vizinhança e do Rima, independentemente de

pedido  dos  interessados,  como  uma  das  condicionantes  compulsórias  para  a
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obtenção das licenças ambientais.

Nº  1.210/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Presidência  do  Tribunal  de  Justiça  pedido  de  providências  para

designar um Juiz para a Vara Criminal já instalada na Comarca de Pedro Leopoldo,

conforme solicitação do Consep local.

Nº 1.211/2011, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos Policiais Militares que menciona, lotados na 123ª Cia.

Tático-Móvel/22º  BPM,  na  124ª  Cia  Especial/22º  BPM,  no  Comando  de

Radiopatrulhamento Aéreo, na Rondas Ostensivas com Cães e no Grupo de Ações

Táticas pelo trabalho desenvolvido e eficaz atuação na prisão dos autores de roubo à

residência nesta capital .

Nº  1.212/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

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

de uma unidade da Delegacia de Proteção ao Idoso no Município de Juiz de Fora.

Nº  1.213/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

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

pedido  de  providências  para  disponibilizar  os  recursos  humanos  e  materiais  que

menciona para o Município de Virgolândia,  bem como para implantar  o Programa

Educacional de Resistência às Drogas e à Violência nas escolas desse Município.

Nº  1.214/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social e à Chefia da Polícia Civil  pedido de

providências para implementar plantão nas delegacias da Polícia Civil das Comarcas

de Coroaci e Peçanha durante os finais de semana e feriados.

Nº  1.215/2011,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado  e  à  Secretaria  de  Agricultura  pedido  de

providências  para  que  seja  realizado  concurso  público  para  servidores,  com  as

especificações que menciona, os quais deverão ser designados para a realização de

pesquisa agropecuária nas fazendas experimentais da Epamig, em especial no setor

de cafeicultura.

Nº  1.216/2011,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado  e  à  Secretaria  de  Ciência  e  Tecnologia
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pedido de providências para que seja destinada, anualmente, verba específica para

atendimento ao Programa de Melhoramento Genético do Cafeeiro, da Epamig, em

especial  para  a  manutenção,  ampliação  e  caracterização  dos  bancos  de

germoplasma dessa empresa, bem como para que seja liberada anualmente verba

específica para apoiar a divulgação e a transferência de tecnologias para a cadeia

produtiva do café, durante as edições da Expocafé.

Nº  1.217/2011,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e à Secretaria

de Agricultura pedido de providências para criar um programa de governo direcionado

à agricultura familiar que incentive a adoção de cultivares de café que dispensem a

utilização de agrotóxicos, a exemplo do cultivar Paraíso, da Fazenda Experimental da

Epamig.

Nº  1.218/2011,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério dos Transportes e à Secretaria de Transportes pedido de

providências  para regulamentar  uma modalidade de transporte  coletivo  rural,  com

ônibus de tração reforçada e bagageiro para ferramentas rurais, a ser utilizado em

regiões com intensa mão de obra rural, em especial nas regiões de cafeicultura.

Nº  1.219/2011,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Presidência da Ruralminas pedido de providências para que realize

convênio com a Prefeitura Municipal de Três Pontas com vistas à revitalização das

estradas vicinais desse Município.

Nº  1.220/2011,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado  e  à  Secretaria  de  Agricultura  pedido  de

providências com vistas a que sejam designados recursos financeiros anuais para

apoiar a realização da Expocafé no Município de Três Pontas.

Nº  1.221/2011,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado e às Secretarias de Fazenda e de Agricultura

pedido de providências com vistas a que seja desenvolvida uma política tributária que

vise atrair para o Estado as indústrias da cadeia produtiva do café voltadas para o

beneficiamento do produto e a produção de máquinas e implementos agrícolas.

Nº  1.222/2011,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja
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encaminhado aos Ministérios de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Fazenda

pedido de providências para a revisão do preço mínimo do café para 80% do preço

do Café Esalq.

Nº  1.223/2011,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Promotoria  do  Ministério  Público  em  Ipatinga  e  ao  Serviço  de

Vigilância  Sanitária  desse  Município  pedido  de  providências  para  a  adequação

sanitária  no trato  da  produção e  comercialização do queijo  minas  artesanal  e  de

outros  produtos  artesanais,  com  ações  pautadas  no  diálogo,  no  bom  senso,  na

valorização dos produtos tradicionais,  da capacidade econômica e da técnica dos

pequenos produtores.

Nº  1.224/2011,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Agricultura e à Presidência da Emater-MG pedido de

providências com vistas à elevação da dotação orçamentária para a distribuição de

sementes agrícolas aos agricultores familiares do Estado.

Nº 1.225/2011, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Conselho Nacional de Trânsito pedido de providências para que estude a viabilidade

do adiamento da entrada em vigor da Resolução nº 356, que regulamenta o exercício

da atividade de motoentrega e motofrete.

Nº 1.226/2011, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério  dos  Transportes  pedido  de  providências  para  que  se  mantenha  o

cronograma de licitações e obras para a duplicação da Rodovia BR-381-Norte.

Nº 1.227/2011, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Ceasa-MG pedido de providências para que as restrições impostas aos motociclistas

no que concerne à circulação e ao estacionamento de seus veículos no interior dessa

instituição sejam findadas.

Do Deputado Alencar da Silveira Jr.  em que solicita a transmissão dos jogos da

Copa Itatiaia de Futebol pela TV Assembleia, normalmente realizada nos meses de

dezembro e janeiro.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Leonardo Moreira, Célio Moreira e Rômulo Viegas.

Comunicações
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-  É  também  encaminhada  à  Mesa  comunicação  da  Comissão  de  Defesa  do

Consumidor.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Hely Tarqüínio.

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho hoje à tribuna

para  fazer  um relato  e  também confessar  a  minha  admiração pelo  ex-Presidente

Fernando Henrique Cardoso, que comemorou os seus 80 anos. Toda a Nação, toda a

classe política lembrou os 80 anos de Fernando Henrique. Temos de confessar a

nossa  admiração  pelo  ex-Presidente,  que  iniciou  o  processo  de  administração

democrática de um país inspirado na filosofia e na doutrina administrativa da social

democracia brasileira, da qual foi um dos fundadores, com muitos mineiros ilustres.

Entre esses incluímos o nosso grande ex-Governador  Aécio Neves, que tem feito

crescer o time do PSDB em Minas Gerais, a ponto de já estar no terceiro lustro de

governo do PSDB neste Estado, e que trouxe a visão da social democracia, o Estado

da razoabilidade, o Estado que procura ser regulador da vida dos mineiros. Assim

Fernando Henrique fez durante os seus oito anos de mandato. Ele pegou o Brasil em

uma situação crítica, e - olhem bem o que estou dizendo - o FMI, um banco de fundo

internacional, que está sob a égide do neoliberalismo, em que o Estado é regulado

pelo mercado, até alertou. Nessa circunstância, ele conseguiu, paradoxalmente por

meio das próprias instruções do FMI, chamar os 23 Governadores do PMDB eleitos

com  ele  e  os  outros  e  solicitou  que  equilibrássemos  as  contas  do  País,  porque

estávamos  em  direção  do  abismo  em  relação  a  uma  inflação  cada  vez  mais

crescente.  Lógico  que  nosso  conterrâneo  Itamar  Franco  -  quantas  vezes  aqui  o

critiquei - também teve a mão firme para ajudar no Plano Real. E ele caiu nas mãos

de Fernando Henrique, que tinha uma visão de convivência, às vezes na França, às

vezes no Brasil.

Fernando Henrique desceu a  Cordilheira  dos Andes  perseguido pela  revolução,

juntamente com seus companheiros - até com a nossa grande Presidente Dilma -

nessa corrida para o exílio.  Ele encontrou a França,  que já conhecia, o berço da

democracia,  até  porque  ocorreu  lá  a  Revolução  Francesa,  grande  marco  da

modernidade.  Tal  revolução  provocou  a  Declaração  dos  Direitos  Humanos,  a
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Declaração do Cidadão. Isso foi o início de uma caminhada contra a submissão do

cidadão, uma caminhada para a inauguração de uma nova era e para a consolidação

da emancipação do homem, do “antropo”, aquele que precisa ser conhecido em sua

natureza.  Com  o  conhecimento  acadêmico,  o  conhecimento  com  vocação  pela

política de Fernando Henrique, sociólogo de renome internacional,  o  Brasil  teve o

privilégio de viver com um Congresso Nacional plenamente eleito pelo povo, tanto é

fato que havia 20, e a maioria sempre foi do PMDB. O PSDB também cresceu muito

naquela época. O PT fez sua parte para opor, às vezes até de forma radical, mas isso

tudo foi importante para a álgebra da política, para se construir um país realmente

democrático.  Depois  de  quatro  anos,  havia  um  certo  afrouxamento  da  inflação  e

também um acerto de contas com o FMI. Os próprios Estados estavam com suas

contas mais ou menos se equilibrando. Havia realmente muita corrupção, mas ela foi

diminuindo.

E jamais ele contestou a imprensa, que sempre foi livre para propugnar, proclamar

o que fosse a verdade e as circunstâncias do Brasil. E o País caminhou a passos

largos,  como ele disse no  próprio livro do PSBD, “Avança Brasil”.  Era uma visão

sociológica, onde os indicadores sociais seriam o meio mais importante para que o

brasileiro  tivesse  mais  direito,  mais  igualdade,  inspirado  na  Revolução  Francesa:

igualdade  de  oportunidade,  liberdade  no  limite  da  lei  justa.  Uma  visão  onde  os

princípios da diferença orientavam o seu governo para a redução das desigualdades,

dando oportunidade à maioria dos brasileiros. Logicamente, num primeiro momento,

foi difícil implantar essa filosofia, porque estávamos em uma situação difícil da vida

brasileira, com as desigualdades cada vez maiores, geradas por esse neoliberalismo

que consome cada um dos brasileiros. O capital esteve sempre nas mãos de poucos,

o dinheiro nas mãos dos bancos, dos grandes banqueiros, dos grandes empresários

do  mundo,  com  um  capital  transnacional  obstruindo  a  evolução  dos  países

semidesenvolvidos. Esse seria o caso do Brasil, mas Fernando Henrique, com sua

mão  firme  e  com  sua  visão  de  homem  justo,  de  homem  público  e  acadêmico,

conhecia a necessidade do povo.  Muitas  vezes ele foi  mal-interpretado,  porque a

convivência popular não é tão fácil assim para um Presidente desse naipe. Sabemos

disso, porque ele é acadêmico, estava na França e,  ao mesmo tempo, no Brasil.
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Percorreu o mundo, mas já tinha conhecimento, por meio de sua vida acadêmica, de

qual era a situação do mundo. E nessa álgebra, para colocar o Brasil, que estava

entre  os  países em subdesenvolvimento,  com a  inflação controlada,  procurou dar

uma vida digna a todo cidadão, o que não foi muito fácil, até mesmo por se tratar de

um país extremamente democrático, onde a Oposição o proclamou como o gênio do

mal. No entanto não foi assim. Tenho também de prestar uma homenagem ao Lula.

Faço uma síntese desses Presidentes até a Dilma Rousseff.

A nossa esperança não acaba de construir um país melhor, mas temos de dar a

César o que é de César, e Fernando Henrique foi o grande pioneiro da democracia,

nessa busca de oportunidades para todos, melhorando a condição do pobre. Com

sua mulher, que também era intelectual, mas tinha uma visão humanística da vida,

criou todos esses programas sociais, o Bolsa-Escola, o Bolsa-Família, na síntese de

um lema só: a comunidade solidária. Depois veio o Lula, que dividiu esse lema em

vários sublemas, e convivemos com o Fome Zero, o Bolsa-Família, o Bolsa-Escola.

Então não podemos procurar as hostilidades entre os partidos, procurar não debater

a  personagem  de  cada  um.  E  estou  falando  sobre  a  personagem  de  Fernando

Henrique, porque ele completou 80 anos. Hoje ele não ocupa um cargo público, mas

é tido como parâmetro de homem público, que pode ainda nos inventar muito no

partido do PSDB, em que pese sermos do PV. Mas isso não tem importância, porque

ele é importante para todos os brasileiros.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado Hely Tarqüínio. V.

Exa. repete um discurso que fazia durante os anos de governo do Fernando Henrique

Cardoso.  Nós,  do  PSDB,  naquele  momento,  estávamos  debaixo  de  uma grande

oposição, de uma campanha golpista, chamada de Fora FHC e perpetrada contra o

ex- Presidente. Isso fez com que a cidade toda ficasse pichada. Foi uma campanha

sórdida contra o PSDB e contra a figura do nosso Presidente. Naquele momento,

Deputado Hely Tarqüínio, V. Exa. sempre ocupava esta tribuna para reconhecer o

papel do Presidente Fernando Henrique Cardoso, o papel do PSDB, num momento

em que tínhamos dificuldades de falar,  tal era a Oposição, tal era a manifestação

golpista da Oposição contra o Presidente.  V.  Exa.  tinha coragem de subir  a essa

tribuna e falar da Lei de Responsabilidade Fiscal, quando todos eram contra ela, num
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momento  em  que  havia  uma  verdadeira  farra,  com  Prefeitos  e  Governadores

gastando  mais  que  arrecadavam.  O  Presidente  Fernando  Henrique  Cardoso

organizou este país, trouxe os marcos regulatórios de uma Nação, de um Estado. V.

Exa.,  naquele  momento,  reconhecia  isso.  Quero  ressaltar  o  seu  papel,  naquele

momento,  de  reconhecimento,  assim  como  nossa  falta  de  coragem.  Aqueles

ensinamentos nos trouxeram coragem para hoje defendermos a bandeira da social

democracia, as bandeiras do PSDB, para não aceitarmos mais golpes como aqueles

contra  o  Presidente  Fernando  Henrique  Cardoso.  No  primeiro  momento  de  seu

governo,  foi  cantado:  “Fora  FHC!”.  Isso  foi  feito  contra  nosso  Presidente.  Hoje

estamos aqui numa trincheira. Não permitiremos mais golpes contra o PSDB, contra o

governo, contra os aliados da social democracia em nosso país. Parabéns, Deputado

Hely Tarqüínio. Valeria a pena resgatarmos aquele discurso de V. Exa. no qual se

reconhece o papel histórico do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Outro dia o

Ministro Jobim, do PMDB, dizia que nunca ouviu o Presidente Fernando Henrique

Cardoso  levantar  a  voz  contra  qualquer  parlamentar,  contra  qualquer  cidadão.  O

Presidente Fernando Henrique Cardoso nos deixa uma lição. Apesar da Oposição

golpista, que tentou riscar a história do Presidente Fernando Henrique Cardoso e do

PSDB do Brasil, esta permanece forte porque está aí um Brasil organizado, processo

que se iniciou, claro, o que temos de reconhecer,  por Itamar Franco, mas que foi

fortalecido e revigorado pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso. Parabéns a V.

Exa.  Quero  resgatar  seus  discursos  naqueles  momentos  sombrios  de  verdadeira

perseguição  contra  o  PSDB  e  contra  o  Presidente  Fernando  Henrique  Cardoso.

Parabéns, Deputado Hely Tarqüínio.

O Deputado Hely Tarqüínio - Agradeço o aparte de nosso querido Deputado João

Leite. Enquanto o Deputado Rômulo espera um pouco, quero reafirmar dois marcos

do governo. Um foi a Lei de Responsabilidade Fiscal. Houve ainda um alerta a todos

os Governadores pedindo que o País avançasse com acerto de contas pelos três

Poderes  nos  Estados.  Somente  depois  a  União  poderia  avalizar  os  empréstimos

internacionais para cada Estado. Aí começou o primeiro passo. O segundo passo foi

a criação, depois de equilibradas as contas, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Precisamos de uma reforma tributária adequada, baseada em um pacto federativo
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multiforme para atender às diferenças bastantes específicas de cada Estado de um

País tão grande como o Brasil. Precisamos disso. O pacto federativo é importante.

Quanto à reforma político-partidária, o Congresso está sonolento, anestesiado. Não o

Lula, mas a nossa Presidente Dilma Roussef precisa dar um passo decisivo para as

coisas acontecerem.

Essas reformas são muito interessantes. É preciso votar a Emenda nº 29, que é tão

importante  para  especificar  os  gastos  com  a  saúde.  O  segundo  marco ainda  se

encontra  um  pouco  frustrado  porque  ficou  no  papel.  As  agências  de  regulação

constituem  os  meios  de  diagnóstico,  de  acompanhamento  da  Nação,

acompanhamento de infraestruturas, de estradas, das nossas riquezas de subsolo.

Essas agências não têm funcionado porque muitas vezes estão nas mãos de políticos

tradicionais, que não possuem certas capacidades, ainda pensam em fazer política

eleitoreira de votos. Está cheio deles o Congresso Nacional. Nossa Presidente Dilma

tem mostrado muita lucidez. Ela vai conseguir, com jeito, embora seja muito difícil,

vencer esses vícios, e temos o Presidente do Senado.

É uma crítica que tem de ser feita. Historicamente, há quantos anos lá? Ele é que

controla muitas agências de regulação. Sem dúvida, o Maranhão é o Estado mais

atrasado  do  Brasil.  Então,  precisamos  corrigir  essas  distorções.  Temos  de  ter

coragem para fazer diagnósticos da conduta de certos políticos que existem lá. As

agências de  regulação não avançaram porque são discutidas para dar  para cabo

eleitoral, que tem voto, e são o mecanismo mais importante para começar a pôr o

Brasil nos trilhos. Mas tenho fé na Dilma Rousseff, porque ela já fez esse diagnóstico,

mas ainda não encontrou o jeito de resolver.

Por isso, queria homenagear o Presidente Fernando Henrique por esse marco, que

estamos precisando completar do ponto de vista de que o pensamento tem de ser

acompanhado pelas ações e pelos projetos. E os governos ainda estão devendo ao

Brasil o projeto das agências de regulação.

O Deputado Rômulo  Viegas  (em  aparte)*  -  Parabenizo  V.  Exa.,  Deputado Hely

Tarqüínio,  porque faz  aqui  um  pronunciamento  histórico,  político  e  administrativo,

dando  destaque  e  ênfase  a  um  grande  administrador,  o  saudoso  e  querido  ex-

Presidente Fernando Henrique Cardoso. Lamento que o ex-Presidente Lula o tenha
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ofendido de forma muito expressiva dizendo que ele deixou herança maldita.  Não

caminhamos dessa forma, mas temos de alertar a população.

Veja esta matéria do “Estado de Minas”,  sobre as obras que Dilma inaugurou e

esqueceu. Ao lado de Lula, o PAC praticamente empacou. Universidades inacabadas,

casas  condenadas,  rodovias  com  apenas  uma  camada  de  asfalto  e  projeto  de

irrigação pela metade são heranças deixadas pelo ex-Presidente na corrida eleitoral.

Temos que lamentar essa pecha e queremos saber que herança é essa que Lula

deixou para Dilma em que, com seis meses de governo, dois Ministros já caíram. E

fala que esperemos que as coisas melhorem cada vez mais.

O  Deputado  Hely  Tarqüínio  -  Para  terminar,  fica  aqui  a  nossa  homenagem  ao

grande timoneiro Fernando Henrique. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Carlos Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, senhoras e senhores parlamentares,

telespectadores  da  TV  Assembleia.  O  Deputado  Hely  Tarqüínio  veio  fazer  uma

homenagem aos 80 anos do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, mas venho,

Sr. Presidente, para fazer uma homenagem póstuma ao ex-Presidente Itamar Franco,

que  faleceu  há  poucos  dias,  consternando  toda  Minas  Gerais  e  todo  o  País  e

deixando  uma  imagem  invejável  no  Brasil,  graças  à  sua  postura  como  homem

público,  à  sua retidão,  à sua honestidade e ao grande trabalho  que fez no  curto

espaço de tempo em que esteve como Presidente da República, em benefício do

nosso país. Considero até um dever meu fazer esta homenagem, uma vez que tive

convivência com o ex-Presidente Itamar Franco quando era Presidente. Durante seu

governo,  fui  Presidente  do  Inamps  a  seu  convite,  convivi  com  ele  durante  esse

período e pude conhecê-lo bem. Mas, na realidade,  a minha convivência com ele

começou anteriormente, em 1986, quando disputou a governadoria do Estado com o

ex-Governador Newton Cardoso, e o vencedor foi Newton Cardoso.

Eu, mesmo sendo do PMDB, que era o partido do ex-Governador Newton Cardoso,

juntamente  com  alguns  companheiros  abrimos  uma  dissidência,  coisa  difícil,

complicada, para apoiar o então candidato Itamar Franco. Fui candidato a Deputado

Federal pela segunda vez. Fui eleito, mas foi a eleição mais difícil que disputei na
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minha vida. O PMDB naquele tempo se encontrava em grande alta, com uma votação

gigantesca, magistral, no País inteiro, mesmo assim eu e alguns candidatos tivemos

essa postura de não apoiar o candidato do PMDB e apoiar Itamar Franco. Ocorreu

que ele  perdeu a  eleição,  mas travamos  um  conhecimento  maior  durante  aquela

campanha eleitoral.

Depois,  Itamar Franco assumiu a Presidência, por ter sido o Vice-Presidente de

Collor,  que  sofreu  o  “impeachmeant”,  num  momento  muito  difícil  do  nosso  País,

dificílimo. Conseguiu, com muita sabedoria, segurança, mineiridade, levar o País a

uma boa direção, superando as crises políticas, econômicas, de credibilidade, que

havia no povo brasileiro naquele momento. O povo inteiro saiu às ruas, pintando os

rostos em sinal de protesto contra a bandalheira que acontecia. O Presidente Itamar

Franco assumiu dentro dessa difícil realidade.

Meu caro Deputado Rômulo Viegas, quando Itamar Franco assumiu a Presidência

da República, convidou-me para assumir o Inamps, que era o instituto de saúde da

Previdência Social, era o plano de saúde dos previdenciários do Brasil. Então, toda a

população previdenciária  do Brasil  que tinha carteira assinada tinha a  carteira  do

Inamps, e aquilo valia como um plano de saúde. Quem tivesse a carteirinha poderia

fazer a sua consulta no posto de saúde, no hospital, porque tinha o seu plano de

saúde.  Convidou-me,  então,  para  ser  Presidente  do  Inamps.  Eu  havia  sido,

anteriormente, relator da saúde na Constituinte, quando se criou o SUS, que foi uma

grande conquista da sociedade brasileira.  Talvez tenha sido uma das políticas  de

inclusão social  das  maiores  que o  Brasil  já  fez  até  hoje,  pois  colocou dentro  da

cidadania  milhões  e  milhões  de  brasileiros  que  eram  considerados  indigentes.

Contemplava  a  população  que  não  tinha  carteira  assinada,  que  trabalhava  na

informalidade ou estava desempregada, que não tinha direito a absolutamente nada

que dizia respeito à saúde. Eram rotulados de indigentes. Os nossos hospitais, pelo

Brasil inteiro, principalmente as santas casas nas nossas cidades, todas tinham as

enfermarias  de homens e de mulheres.  Ali  se acumulavam os pacientes que não

tinham direito a nada e que eram rotulados de indigentes. Nem direito a reclamar

tinham, pois não havia nenhuma lei que os protegesse. Portanto, se um hospital, se

um posto de saúde não os atendesse, como acontecia muito, não podiam fazer nada
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porque não havia nenhuma lei que lhes desse essa garantia.

Então, como tinha sido relator da saúde na Constituinte, eu disse ao Presidente

Itamar Franco que o Inamps era o plano de saúde de quem paga, de quem tinha a

carteirinha e que eu defendia o SUS, que é o plano de saúde da população brasileira,

essa que não tem recurso, que não tem carteirinha, que não tem direito nenhum. O

Presidente se impressionou com isso e disse que era muito estranho ouvir isso de

mim. Poderia dizer que não aceitava e pronto. Com toda tranquilidade e serenidade,

ele  me disse:  “Pode  assumir  e,  se  durante  o  andar  da  carruagem  conseguir  me

convencer de que está certo, extinguiremos o Inamps”.

Explicarei o que era o Inamps quando assumi a sua Presidência. Na ocasião, o

Inamps  era  o  terceiro  orçamento  do  País.  Para  atender  a  saúde  da  população

brasileira  previdenciária,  ou  seja,  os  que  possuíam carteirinha,  o  instituto  tinha  o

orçamento  que,  transformado  em  reais  hoje,  equivaleria  a  R$80.000.000.000,00,

sendo que o atual orçamento do Ministério da Saúde para atender a população de

todo o Brasil  é de R$60.000.000.000,00.  Falo de 20 anos atrás.  O orçamento do

Inamps era um exagero. E então dizíamos: por quê? Porque atendia muito bem a

população? Não, infelizmente não. Lamentavelmente, era um antro de roubalheira e

de corrupção. Naturalmente, devo poupar os funcionários do Inamps, enfermeiras e

médicos que trabalhavam muito bem, com dedicação. Mas o Inamps tinha incrustada

em seu sistema uma engrenagem de corrupção muito grande.

O Ministro Jatene se referia às AIHs em uma definição histórica. Dizia: “Isso aqui

são  cheques  em  branco  que  nós,  o  Brasil,  distribuímos  a  todos  os  Municípios

brasileiros para serem preenchidos com bem entenderem”. Depois, o Brasil pagaria a

conta.  Eram  os  famosos  cheques  em  branco  que  o  Ministro  Adib  Jatene

posteriormente  relatou;  melhor,  anteriormente,  pois  o  Ministro  Jatene  havia  sido

Ministro do ex-Presidente Collor.

Darei outro exemplo para mostrar como era o Inamps. Na ocasião, o instituto podia

internar um percentual da população do Brasil nos hospitais brasileiros. Como havia

exageros absurdos, inconcebíveis, começou-se a fazer um controle. Então, no final

dos  anos 80 e  começo dos  90,  13,5% da população brasileira  era  internada nos

hospitais do Brasil. Hoje, tantos anos depois, a média de internação da população
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brasileira caiu para 6%, portanto menos da metade de 20 anos atrás. Vejam que

absurdo. Por quê? Porque a maioria dessas internações eram fraudulentas e feitas

apenas com o interesse de fraudar o dinheiro público. Infelizmente, em hospitais do

Brasil  havia até mesmo equipes especializadas em fazer  fraudes. Com frequência

constavam  na  relação  mulheres  operadas  de  fimose  e  homens  submetidos  a

cesariana. Foram milhares de casos. Era isso o que acontecia.

Contei  essa  história  e  expliquei  tudo  ao  Presidente.  Depois  de  certo  tempo,  o

Presidente concordou e fez o projeto de lei extinguindo o Inamps, que tinha 130 mil

funcionários. Os funcionários que tinham contrato administrativo foram demitidos, os

que não tinham foram absorvidos pelas secretarias estaduais e municipais de saúde.

Isso  significou  uma  economia  gigantesca  para  o  Brasil  e,  mais  que  isso,  a

possibilidade da existência e da implantação do SUS, que é o atual sistema de saúde.

Se hoje houvesse o Inamps, não haveria o SUS. O Inamps era milionário, riquíssimo,

e o SUS, pobre.

Faço este relato para fazer justiça ao Presidente Itamar Franco, pois o Brasil deve

isso a sua coragem e a sua visão. Hoje, esse fato não é muito reconhecido, não se

fala muito nessa questão, mas é preciso falar, pois extinguir uma instituição com 130

mil funcionários é raro no Brasil.  E ele conseguiu com muita objetividade e muita

coragem.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Agradeço ao Deputado Carlos Mosconi o

aparte. V. Exa. faz um relato histórico também muito importante. Com o Presidente

Itamar Franco,  ocorreu  essa justa homenagem. Itamar Franco como Presidente  e

Fernando Henrique como Ministro: surge o Plano Real, que deu sucesso total e está

aí bem sedimentado. Agora, vejamos. Lula como Presidente e Dilma como Ministra:

surgiu  o  Programa de  Aceleração  do  Crescimento  -  PAC -,  que,  de  acordo  com

informações, até agora está empacado. Estamos esperando que isso melhore. Por

quê?  Porque  há  casas  populares  em  área  de  risco,  câmpus  de  universidade

inacabado, rodovia com apenas uma camada de asfalto, campos de irrigação e redes

de esgoto  pela  metade,  Deputado.  Projetos  inaugurados pela  então candidata na

época -  Dilma -  e pelo  Presidente  Lula,  antes  e  durante  a  campanha eleitoral.  A

maioria  dos  projetos  sob a  chancela  do  PAC ficou pela  metade e  virou  fonte  de
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problemas para milhões de brasileiros. Motivos não faltam: escassez de recursos e

irregularidades diversas.

Portanto, quero parabenizar V. Exa., porque realmente Itamar Franco e Fernando

Henrique fizeram a história. Torcemos para que a Presidente Dilma consiga corrigir

essa  herança  que  foi  deixada  e  que  precisa  melhorar  para  atender  à  população

brasileira. Obrigado.

O  Deputado  Carlos  Mosconi  -  Deputado  Rômulo  Viegas,  obrigado  pelo  aparte.

Concedo aparte ao Deputado Luiz Henrique.

O Deputado Luiz Henrique (em aparte)* - Deputado Carlos Mosconi, quero fazer

coro  com o meu amigo Rômulo  Viegas  e dizer-lhe  da  importância da criação do

Sistema  Único  de  Saúde  para  o  Brasil.  Sei  que  isso  partiu  de  V.  Exa.  e  da

sensibilidade de Itamar Franco. Quero também parabenizar V. Exa. pela Emenda nº

29.  Todos  os brasileiros  estão  esperançosos  de  que,  em setembro,  a  Presidente

Dilma autorize a votação da Emenda nº 29, que corrigirá muita coisa na saúde pública

do nosso Brasil. Deputado Carlos Mosconi, parabéns por sua atuação parlamentar e

pelo belo trabalho que vem desenvolvendo nesta Casa.

O  Deputado  Carlos  Mosconi  -  Deputado  Luiz  Henrique,  agradeço-lhe  muito  as

palavras.

Para  finalizar,  Sr.  Presidente,  Deputadas  e  Deputados,  deixo  aqui  o  meu

testemunho, a minha admiração e o reconhecimento que todos devemos ter por esse

grande trabalho que o Presidente  Itamar  Franco realizou.  E ainda,  durante o seu

governo,  foram  criadas  algumas  normas,  que  eram  chamadas  de  Normas

Operacionais Básicas - NOBs -, visando ao aprimoramento do sistema de saúde. Por

exemplo, o repasse de recursos da União aos Estados e Municípios começou a ser

feito, Sr. Presidente, obedecendo a critérios muito rígidos. Aliás, nada de interesses

menores  em  discussão  ou  mesmo  uma  questão  política,  mas  sim  de  interesse

político. Então o repasse era feito para o Fundo Nacional  de Saúde e os Fundos

Estaduais  e Municipais  de  Saúde.  Assim como outros  programas de saúde muito

importantes para o País, o início da reforma da saúde mental começou também no

seu governo.

Sr. Presidente, já encerrarei. O Deputado Luiz Henrique falou sobre a Emenda nº
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29. Tinha alguma esperança de que, conforme disse o Presidente da Câmara há um

mês,  essa  emenda  fosse  colocada  na  pauta  neste  mês  de  julho,  mas

lamentavelmente isso não ocorreu. Por quê? Porque houve uma negociação com os

parlamentares do Congresso Nacional, e a Emenda nº 29 foi jogada para setembro

ou outubro a fim de que, num acordo lá feito, pudesse ser feito o pagamento das

emendas dos parlamentares,  deixando,  portanto,  a  saúde da população brasileira

para um plano muito inferior.

Sr.  Presidente,  espero  que,  em  algum  momento,  a  Presidenta  Dilma  tenha  a

coragem que teve o Presidente Itamar Franco de tomar medidas impactantes, fortes,

com grande expressão e que realmente possam melhorar a saúde do sofrido povo

brasileiro. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Ulysses Gomes.

O Deputado Ulysses Gomes* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

público que nos acompanha pela TV Assembleia e pelo “site” da Assembleia, volto a

esta tribuna nesta tarde e, acompanhando os pronunciamentos dos Deputados que

me  antecederam,  que  fizeram  algumas  homenagens,  vou  inverter  aqui  a  minha

partilha e antecipar uma homenagem. Amanhã, dia 13 de julho, o Brasil comemora 21

anos de implementação da lei mais copiada do Brasil: o Estatuto da Criança e do

Adolescente. Trata-se de uma lei que proporcionou ao Brasil a oportunidade de olhar

para a criança e o adolescente de forma diferente, ou seja, um olhar daquela criança

e daquele jovem com desenvolvimento. Ao longo desses 20 anos, muitas barreiras,

muitos  desafios  foram  enfrentados.  E  o  maior  deles,  com  certeza,  foi  a  cultura

implementada e deixada na história pelo antigo código de menores. E essa cultura,

ainda  predominante  na  sociedade  brasileira,  faz  com  que  a  grande  maioria  dos

brasileiros, sem compreender a profundidade dessa lei, entenda de alguma forma que

ela veio para prejudicar e,  sobretudo,  para passar  a mão na cabeça de jovens e

adolescentes.  Mas  muito  pelo  contrário,  trata-se  de  uma  lei  que  criou

aproximadamente 270 artigos,  em que apenas um terço dela fala dos direitos  da

criança  e  dos  adolescentes,  porque  os  outros  dois  terços  da  lei  discriminam,

detalham,  apresentam,  falam  dos  deveres.  Também  apresentam  propostas  e

soluções a serem implementadas na sociedade brasileira, como dever da família, da



1209
____________________________________________________________________________

sociedade e dos órgãos constituídos. Sobretudo, o que falta hoje é os governantes,

nós,  parlamentares,  Prefeitos,  Governadores,  assim  como  o  governo  federal,

criarmos programas que atendam, de fato, essa parcela da sociedade que clama por

oportunidades de lazer, de cultura, de educação de qualidade. Grandes programas do

legado  do  nosso  ex-Presidente  Lula  vêm  crescendo  no  Brasil.  Acredito  que  a

Presidente Dilma, com muita competência, vem implementando um novo ritmo no

Brasil  para  fazer  com  que  nossas  crianças  e  nossos  adolescentes  tenham  seus

direitos não só preservados, mas também garantidos. E que as oportunidades nessas

áreas venham se ampliar no nosso Brasil.

Exatamente esse período que vivemos em Minas Gerais, cujo tema é a educação,

preocupa-me.  Como  vemos,  a  greve  dos  professos  já  ultrapassa  30  dias,  e  o

governo, até o momento, não a identificou como um fator de direito dos professores,

não abrindo -  aquilo  que entendemos como direito  dos trabalhadores  da  área da

educação  -  uma  negociação  concreta  com  essa  pauta.  Eu  arriscaria  a  dizer,

Deputado  Rogério  Correia,  que  se  trata  de  uma  coisa  simples,  do  direito  do

trabalhador  da  educação,  que  reivindica  aquilo  que  está  na  lei:  o  piso  salarial

nacional. Trata-se de uma reivindicação justa, de direito, uma greve em que toda a

categoria, em todos os cantos do Estado, se mobiliza. Ontem tive a oportunidade de

participar  de  várias  reuniões,  negociações  com  lideranças  do  governo,  cuja

disposição foi a de tentar criar uma comissão a fim de negociar. Infelizmente, devido à

falta de disposição concreta, por parte do governo, em apresentar uma proposta que

atendesse à demanda real dos trabalhadores da educação, não foi possível encontrar

tal consenso. Assim, na assembleia dos professores que haverá aqui, amanhã, será

confirmada  tal  manifestação  em  todo  o  Estado,  numa  demonstração  de  sua

importância.

Quero aqui, usando o espaço de divulgação da Assembleia, tanto o “site” como a

TV Assembleia, que transmite para todo o Estado de Minas Gerais, conclamar não só

os educadores da área da educação, os profissionais da rede de educação, como

também  as  famílias  e  as  comunidades  do  entorno  das  escolas,  para  que

compreendam  esse  importante  movimento  que  os  professores  de  todo  o  Estado

estão  fazendo.  Eles  estão  fazendo  um  movimento  de  mobilização  e  de
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conscientização; um movimento que pretende discutir não só o piso salarial e o plano

de cargos e salários dos professores, mas também a efetiva implementação de um

programa de educação que atenda à demanda das crianças e dos adolescentes do

nosso Estado de Minas Gerais. Neste momento em que os parlamentos municipais,

estaduais e federais se preparam para entrar em recesso, Minas Gerais passa por um

momento  em  que  o  tema da educação  é  forte,  ímpar  de  discussão.  Espero  que

amanhã possamos olhar para os 21 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente e

dizer  que,  entre  os  vários  problemas  que  precisam  ser  resolvidos  na  área  da

segurança, do direito à moradia, do direito à saúde e tudo mais que temos de garantir

para o desenvolvimento da nossa criança, a questão da educação é ponto primordial

a ser avaliado e aprofundado no Estado de Minas Gerais.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Ulysses Gomes, em primeiro

lugar,  quero,  mais  uma vez,  parabenizá-lo  pela  compreensão da  necessidade do

fortalecimento  da  educação  pública  no  Brasil,  especialmente  em  Minas  Gerais.  A

educação realmente está precisando de apoio, de ajuda e diria até de socorro. Quero

fazer  coro  com  V.  Exa.  Realmente  ontem  buscamos,  e  ainda  estamos  tentando,

reuniões  com  os  membros  da  base  do  governo  para  encontrar  uma  alternativa,

porque  esta  semana  seria,  em  tese,  a  última  de  trabalho  no  semestre  antes  do

recesso. Diria “seria”, porque vários projetos se encontram em pauta e, pelo andar da

carruagem,  dificilmente  conseguiremos  votá-los,  incluindo  a  Lei  de  Diretrizes

Orçamentárias. Isso ocorre por um motivo muito simples, não há vontade do governo

em resolver os problemas cruciais do nosso Estado. Não julgo justo, e essa posição

não é só minha, o Deputado Ulysses Gomes acabou de expressá-la, é o pensamento

do nosso Bloco Minas sem Censura. Não é justo que a Assembleia Legislativa saia

de recesso e os alunos permaneçam, aos milhões, sem aula em Minas Gerais; não é

justo que o Ipsemg não esteja funcionando; não é justo que os hospitais estejam

trabalhando com escala mínima, porque faltam funcionários e há movimento grevista;

não é justo que a Polícia Civil permaneça fazendo 50% do atendimento, e as pessoas

fiquem prejudicadas; mas, principalmente, não é justo que milhões de alunos fiquem

sem aula,  e a Assembleia Legislativa  simplesmente entre em recesso e não seja

solidária ao que os professores reivindicam, que é legal: o piso salarial. Julgo que
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temos de estar solidários com tudo isso.

Quero  reconhecer  o  esforço  dos  Deputados  Luiz  Humberto  e  Mauri  Torres,  os

Deputados da Liderança da base do governo. Ontem sentamos com representantes

do governo que vieram aqui apenas comunicar que o governo não negocia. Hoje,

Deputado  Ulysses  Gomes,  publicaram  no  jornal  “Minas  Gerais”  um  edital  de

concurso. Ontem disseram todo o tempo que não podem negociar o piso salarial com

os professores, porque, segundo eles, ainda não foi publicado o acórdão. Mas se o

acórdão  do  piso  não  foi  publicado,  como o  governo  pode  publicar  um  edital  de

concurso  com  salário  de  subsídio,  se  está  esperando  a  publicação  do  acórdão?

Também anunciou  que cortará o ponto dos professores em greve;  que anunciará

hoje,  às  16  horas,  a  política  salarial  para  os  servidores  públicos,  mas  sem  os

sindicatos que estão em greve. Então, os professores, os funcionários da saúde e os

policiais  civis  não  podem  participar  da  reunião  de  anúncio.  Ou  seja,  há  uma

declaração de guerra do governo aos professores, aos quais ele não quer pagar o

piso. Julgo que temos de ser solidários com os professores, com os nossos mestres,

que estão nas escolas com tanto sacrifício, recebendo R$369,00 de salário base da

educação. Queria apenas me congratular com V. Exa. e deixar um apelo ao governo:

ou ele muda a concepção ou não permitiremos que se massacrem os professores.

Simplesmente não podemos sair  de recesso deixando esse quadro no Estado de

Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado Ulysses Gomes* - Obrigado. Com prazer, concedo aparte ao Deputado

Pompílio Canavez.

O Deputado Pompílio Canavez (em aparte) - Obrigado, Deputado Ulysses, a quem

parabenizo  pelo  pronunciamento.  Realmente,  a  luta  dos  educadores  e  outros

trabalhadores do nosso Estado que estão em greve merece toda a nossa atenção e

tenho  certeza  de  que  todos  os  Deputados  desta  Casa  têm  essa  preocupação  e

querem ver a solução o mais rapidamente possível, o que implica a negociação.

Hoje, na hora do almoço, ouvi uma entrevista da Beatriz Cerqueira, coordenadora

do Sind-UTE, na Rádio Itatiaia. Depois da entrevista, o próprio jornalista da Itatiaia fez

ao Governador Antonio Anastasia o apelo emocionado de que negocie. E não falou

apenas dos educadores que estão angustiados com a falta de negociação, mas de
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toda a comunidade - dos pais, das mães, das crianças e até das pessoas que têm

“van” e trabalham transportando as crianças para a escola e que estão há um mês

sem trabalhar e sem receber. Fiquei impressionado com a sensibilidade do jornalista

da Itatiaia, que pediu, explicitamente e com muita emoção, que o Governador Antonio

Anastasia negocie com a categoria em greve, que dê início a um processo sério de

negociação. A Beatriz disse mesmo, com toda a segurança e firmeza, que o que o

Sindicato  quer  é  negociar,  mas  tem  de  ser  uma negociação  séria,  que  não seja

enrolação ou enganação e que leve à categoria o que ela busca: o cumprimento da

lei,  ou seja,  o pagamento do piso.  Era o que eu queria dizer,  Deputado Ulysses;

parabéns por seu pronunciamento.

O  Deputado  Ulysses  Gomes*  -  Obrigado,  Deputado  Pompílio  Canavez.  As

intervenções  dos  Deputados  Rogério  Correia  e  Pompílio  Canavez  me  fazem

reconhecer e registrar a disposição dos Líderes desta Casa, também dos Deputados

Mauri Torres e Luiz Humberto, em aprofundar o diálogo na busca da negociação. Da

mesma forma, por sua competência e capacidade, não tenho dúvida da disposição do

Governador Anastasia, como professor que é, em abrir esse diálogo.

Mas há um equívoco ou descompasso na coordenação dos rumos do governo, o

que  podemos  observar  em  outras  situações  além  da  greve  dos  professores,

Deputado Pompílio. Agora pela manhã, estive conversando com o Deputado Federal

e Secretário de Desenvolvimento Bilac Pinto sobre um programa que a Copasa se

propôs a implementar, desde 2007, na cidade de Itajubá, onde nasci e ainda moro. O

programa  refere-se  a  barragens  para  amenizarmos,  de  alguma  forma,  as

consequências das enchentes que a cidade sofreu ao longo da história, lembrando

que, com a situação atual, a perspectiva de haver outra enchente tão séria quanto as

anteriores  é  muito  grande.  Naquele  momento,  a  Copasa propôs  a  construção de

barramentos,  mas  o  fez  sem  discutir  com  a  sociedade,  sobretudo  com  as

comunidades que teriam de ser transferidas das localidades. Isso foi anunciado às

vésperas da eleição, mas até hoje nada foi implementado. Agora, minha preocupação

ao me antecipar e propor essa discussão - e essa foi a segunda vez que procurei o

Secretário - foi tentar evitar que o problema se repita. A Copasa tem hoje novo projeto

a implementar, mas a comunidade da cidade e os órgãos municipais competentes
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não estão sabendo disso nem acompanhando a situação. Essa é a forma como atua

o governo! Acho que ele pode até ter boas intenções, mas tem de dialogar, negociar e

levar  as coisas ao conhecimento da sociedade.  Então,  aproveitando que estamos

falando  desse  problema  com  os  professores,  fiz  referência  a  essa  questão  das

enchentes,  em  que  vivemos  o  mesmo  problema.  Ressalto  que  tive  uma  ótima

recepção  do  Deputado  Bilac  Pinto,  que  demonstrou  disposição  em  aprofundar  o

debate, assim como temos toda disposição em facilitar o diálogo com a comunidade.

Outro exemplo: está tramitando na Comissão de Fiscalização Financeira o Projeto

de  Lei  no  2.109,  que  reajusta  os  valores  das  tabelas  de  vencimento  básico  das

categorias  da área de segurança -  Policiais  Militares, Policiais Civis,  Bombeiros  e

Agentes Penitenciários. O Deputado Sargento Rodrigues, a quem quero parabenizar,

apresentou emenda acrescentando as categorias  de  Auxiliar  Executivo  de  Defesa

Social, Assistente Executivo de Defesa Social e Analista Executivo de Defesa Social.

Mas me assustei que não tenha havido acordo com o governo e essa emenda não

tenha sido aprovada.

O governo não compreendeu, e não compreende, a importância de também incluir

essa categoria no projeto de reajuste. Então, vêm alguns Líderes do Governo nesta

Casa à disposição para negociar, mas, na prática, o governo não apresenta propostas

concretas que de fato mudem a realidade dessas categorias como um todo.  Não

podemos escolher apenas parte de uma categoria, propor um reajuste a ela e deixar,

por mínimo que seja, outra parte sem esse reajuste.

Portanto, é com indignação que faço o registro da luta desses trabalhadores da

área  da  segurança  que  trabalham  nas  penitenciárias  em  todo  o  Estado.  Eles

merecem e têm todo o direito de reivindicar esse reajuste, que consta no Projeto de

Lei nº 2.109, o qual tramita nesta Casa. Está aqui o Deputado Sargento Rodrigues,

que lutou, batalhou e continua batalhando por essa causa. Temos rodado o Estado, e

o que vemos são muitas pessoas cobrando por justiça. Na verdade, a categoria cobra

do governo essa sensibilidade. Assim como os Líderes desta Casa têm mostrado

sensibilidade e disposição para o diálogo para chegar a um consenso no que diz

respeito às greves que estão acontecendo, que também encontremos nas áreas da

educação e da segurança essa mesma disposição, para avançarmos nesta Casa.
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Afinal, é isso o que mais queremos, tanto os Deputados da Situação como os da

Oposição.  Independentemente de que lado se estiver,  queremos é ver  esta Casa

andando e produzindo cada dia mais a serviço do bem comum e do povo mineiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

telespectadores da TV Assembleia, tive o privilégio de nesta Casa exercer as funções

da Liderança do Governo no governo Itamar Franco e, anteriormente, fui Secretário

de  Administração  e  Secretário  de  Planejamento  dele.  No  entanto,  hoje  vejo,

seguramente  com  alegria,  um  verdadeiro  mea-culpa  que  o  PSDB,  através  de

proeminentes figuras, faz a respeito do ex-Governador e ex-Presidente. A tempo, S.

Exa. estava no governo e não eram doces as palavras vindas das hostes do PSDB

para com o Governador Itamar Franco. Pelo contrário, eram duras, desleais e baixas.

Mas, se bem-vindas, embora tardias, as homenagens do PSDB ao Presidente Itamar

Franco  não  podem  servir  como  uma  apropriação  histórica  do  vulto  político  do

Presidente Itamar Franco, por uma legenda a que ele nunca pertenceu, uma legenda

que o hostilizou durante o seu governo e sua vida.

Portanto, fica aqui esse registro e também o registro de que, ao contrário do que foi

dito  aqui,  o  ex-Presidente  Fernando  Henrique  não  era  sequer  Ministro  quando

aconteceu a edição do Plano Real. Portanto, o PSDB, que já quis fazer apropriação

indébita do patrimônio político do Plano Real, parece agora querer em Minas também

se apropriar da imagem do vulto do Presidente Itamar Franco.

Feitos esses registros na sequência da fala do Deputado Ulysses Gomes, gostaria

de registrar, Deputado, que não é só a educação que vem sentindo os males do atual

governo do PSDB. Acabei de receber a notícia de que a Copasa também entrou em

greve, sendo que a saúde, a Hemominas, o Ipsemg, a Polícia Civil e a educação já se

encontram  em  greve.  Será  que todos  esses  servidores  estão  errados?  Será  que

todos esses servidores teriam motivação política para parar suas atividades, ou é um

caso  congênito  de  descaso  com  o  serviço  público  que  contamina  o  governo  de

Minas?
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Fica  a  reflexão  e  o  registro  de  compromisso  do  Bloco  Minas  sem  Censura  de

estarmos solidários com os servidores públicos, dentro de uma visão que temos de

que defender o servidor público faz parte, na verdade, do compromisso de defesa do

serviço público, já que não se faz serviço público de qualidade só pelo “marketing”,

mas pela valorização do servidor: por reconhecer nele um profissional, por dar a ele

uma perspectiva de carreira e por  fazê-lo sentir-se confortável  prestando serviços

públicos, o que é a função precípua do Estado moderno.

Mas ocupo esta tribuna para passar à opinião pública de Minas e aos anais da

Casa o editorial do jornal que o Bloco Minas sem Censura lança como balanço de

suas atividades neste semestre, sendo também um balanço histórico do que foi o

legado dos quase oito anos do governo Aécio Neves. Tem o título: “O legado perverso

de Aécio”. (- Lê:)

“Não há quem discorde do fato de que a história tem mais de uma função. No

mínimo, pode-se dizer que ela tanto possibilita o conhecimento do passado quanto

facilita o entendimento do presente e ainda favorece o tracejamento ou a prospecção

do  futuro.  E,  se  perguntarmos  por  que razão a  história  é  assim  tão  rica,  vamos

descobrir  que  é  porque não  existem,  de  fato,  limites  estanques  entre  passado  e

presente, entre presente e futuro. Afinal, como ensina Arnold Toynbee, ‘a história não

se ocupa de um passado morto, mas de um passado que sobrevive’, que respira no

presente e se projeta no futuro.

Com  base  nessas  premissas,  o  Bloco  Minas  sem  Censura,  constituído  pelos

Deputados da Oposição na Assembleia, no início de 2011 deliberou por editar este

jornal, dedicando-o à divulgação de fatos e dados sobre o governo Aécio Neves em

Minas, período de janeiro de 2003 a março de 2010. O bloco tem para isso duas

razões.  A primeira é a constatação de que o massivo investimento feito por  esse

governo em  propaganda oficial  resultou  na  criação de uma imagem falsa  para  o

Estado, a ponto de se poder falar em duas Minas, a Minas real, com seus problemas,

e a Minas do ‘marketing’, mostrada como verdadeira versão do paraíso: assim, Minas

não conhece Minas,  não sabe de seu passado recente senão a face  artificial  da

propaganda. A segunda razão é também uma constatação: a de que a estratégia

permanece viva no atual governo, que se vê tolhido pela apropriação a que o mantém
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submetido ao governo anterior.

É  imprescindível,  pois,  conhecer  a  real  face  desse  passado,  identificar  seus

tentáculos no presente e discernir se é do interesse de Minas que subsistam. Tudo

começou com o uso das verbas publicitárias oficiais, gerenciadas pela irmã Andrea

Neves. Desde o início de 2003, o governo investiu verbas vultosas em publicidade.

Para se ter ideia, o montante destinado por Aécio à publicidade em 2007 equivalia

proporcionalmente ao que seria gasto em três séculos do governo Itamar. Com esse

aporte fenomenal de recursos, Aécio obteve que a imprensa deixasse de publicar

qualquer  nota  que  desabonasse  a  ele  ou  a  seu  governo,  que  evidenciasse  a

precariedade dos serviços públicos em Minas ou que expusesse erros ou falhas do

governo.  E  obteve,  de  outro  lado,  que  fossem  reiteradamente  enfatizados  seus

méritos  pessoais  e  os  de  seu  governo,  fossem  eles  fundamentados  ou  não.  O

silenciamento sobre fatos negativos e o foco em supostos dados positivos tiveram

como efeito o gradativo adormecimento da consciência crítica e da opinião pública

mineiras.  O resultado estendeu-se ao Judiciário,  ao Ministério Público e à própria

Assembleia,  onde  Aécio  teve  base  de  apoio  formada  por  cerca  de  70%  dos

Deputados. Com isso, não apenas nada se aprovava que não fosse do interesse do

governo, como também suprimia-se o debate político, empobrecendo drasticamente

uma Casa de tradições de autonomia e independência que, próprias de Minas, são

essenciais ao Estado democrático.

E,  de  fato,  o  processo  vivido  em  Minas  foi  o  de  real  desmantelamento  da

democracia e o de sua substituição por um regime de verdadeira exceção. Não o da

ditadura dos canhões, que é declarada e visível, mas o da ditadura branca, disfarçada

e dissimulada, que se serve da propaganda para embaçar a visão, alienar as mentes,

reprimir  ou  cooptar  os  movimentos  sociais.  Além  de  entorpecer  as  consciências,

embriagar a opinião pública, solapar as bases das instituições, compor o mito, forçar

a aclamação, festejar a unanimidade e, no caso em Minas, sustentar a obsessão de

Aécio  pela  candidatura  à  Presidência  da  República.  Foi  nesse  contexto  que  ele,

Aécio, editou mais leis delegadas que seus quatro antecessores juntos e que, por

meio  dos  Deputados  governistas,  abortou  praticamente  todo  pedido  de  CPI  na

Assembleia no período, durante o qual houve em Minas menos CPIs que em toda a



1217
____________________________________________________________________________

época do regime militar. Ele, o autor do mote do déficit zero, encontrou o Estado com

uma dívida de apenas R$24.000.000.000,00 e o deixou com uma dívida quase três

vezes  maior,  na  casa  dos  70  bilhões.  Enquanto  gastou  descaradamente  com

publicidade,  não  investiu  nos  serviços  essenciais  nem  os  mínimos  necessários:

destinou 8% à saúde e 19% à educação, quando os mínimos constitucionais são 12%

e 25%, respectivamente.  E,  contrariando toda a mística  em torno de sua gestão,

dados do IBGE e da Fundação João Pinheiro revelam que, entre janeiro de 2003 e

março de 2010, o crescimento médio anual do PIB em Minas foi de 3,3% enquanto no

Brasil o índice foi de 3,5%. Isso mesmo: a média nacional, computados os Estados

tradicionalmente  mais  pobres,  foi  maior  que a  do  Estado  que  se  gaba  de  ser  a

segunda economia do País. Onde, senão no ‘marketing’, senão na censura, estão os

índices fabulosos do desenvolvimento do Estado? É hora de Minas livrar-se do mito

que se lhe impôs. A edição desse jornal quer evitar que a verdade histórica se perca e

que esse passado sem glória sobreviva no presente. Minas, em termos de passado,

tem referência  incomparável  nos ideais  inconfidentes  com os quais  deve  voltar  a

timbrar a consciência dos mineiros,  devolver  ao interesse público a sua condição

prevalecente  sobre  o  interesse  individual  e  retornar  a  seu  ‘status’  de  berço  da

liberdade e de lugar de permanente defesa da democracia.”

Fica essa mensagem do jornal do Bloco sem Censura para fazer o registro histórico

do que foi o período de oito anos de desmando do governo Aécio Neves.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Sávio Souza Cruz, quando V.

Exa. sugeriu o nome Minas sem Censura para o nosso bloco de oposição ao governo

Anastasia e de situação em relação ao governo da Presidenta Dilma, acertou em

cheio. De fato,  em Minas Gerais,  o que assistimos durante oito anos de governo

Aécio  Neves  e  em  seu  prosseguimento  com  o  Governador  Anastasia  foi  uma

blindagem absoluta dos temas que deveriam ser discutidos em Minas Gerais. É muito

para o mineiro descobrir que, de repente, um déficit zero é, na verdade, uma dívida

de quase R$70.000.000.000,00. Itamar Franco havia deixado a dívida em torno de

R$14.000.000.000,00  já  como  herança  do  Governador  Eduardo  Azeredo.  Agora,

conseguiu-se fazer com que essa dívida aumentasse três vezes. Durante oito anos,

mentiu-se  para  o  povo  mineiro,  ou  se  escondeu  a  real  dimensão  da  dívida.  É
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impressionante, isso é anunciado como se tivesse ocorrido de um dia para o outro,

apenas para tentar  desestimular  aqueles  que,  já  cansados do choque de gestão,

entram no movimento grevista. Assim a Polícia Militar luta, a Polícia Civil continua em

greve,  os  professores  estão  em greve  nas  ruas,  assim  como os  funcionários  da

saúde,  do  Ipsemg,  da  Copasa  e  os  eletricitários.  Todos  os  servidores  públicos

reclamam que o serviço público foi sucateado em nome de um choque de gestão e de

um déficit que, sabemos, é de mais de R$67.000.000.000,00. Essa mentira precisa se

tornar pública. O editorial que V. Exa. leu do jornal do Bloco Minas sem Censura vai

ajudar a formar consciência no nosso povo e fazer com que a verdade prevaleça,

fazer com que a Minas real apareça para o nosso povo, e não a Minas da fantasia, da

ilusão e da embriaguez, como se tentou colocar o Estado em relação a temas que,

sabemos, foram muito prejudiciais. Parabéns a V. Exa. pela sugestão do nome e pelo

trabalho que vem realizando incessantemente em torno da verdade. Parabenizo-o por

ter trazido, mais uma vez,  à Assembleia Legislativa o balanço desses oito anos e

também, em especial, a outra farsa que se constitui agora, os tucanos de outrora,

algozes do ex-Governador Itamar Franco, que agora dizem seus aliados e choram

sobre o caixão lágrimas que, antigamente, como muito bem disse o Deputado Antônio

Júlio, só poderiam ser entendidas como lágrimas de remorso. Parabéns, Deputado.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Agradeço ao Deputado Rogério Correia, a quem

aproveito a oportunidade para homenagear, pela destacada atuação na Liderança do

nosso bloco. Se o Presidente permitir,  gostaria de ouvir  o aparte do Deputado Zé

Maia.

O Deputado Zé Maia (em aparte)* - Ilustre Deputado Sávio Souza Cruz, gostaria

apenas de expor, no rumo certo da história, a relação entre o ex-Presidente Itamar

Franco e o PSDB. É verdade que houve idas e vindas no relacionamento do PSDB e

do  ex-Presidente  Itamar.  Mas,  nesse  contexto  histórico,  e  a  história  haverá  de

registrar, a relação do PSDB com o ex-Presidente Itamar foi extremamente positiva

para o País. Quando o ex-Presidente Itamar tomou posse, o PSDB foi o primeiro

partido a apoiá-lo.  Outros partidos não tiveram a mesma postura de apoio ao ex-

Presidente.  Mas  o  PSDB esteve  ao  lado  do  seu  governo.  Da  mesma forma,  foi

importante  para  o  PSDB o  convite  do  ex-Presidente  ao  então  Ministro  Fernando
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Henrique  para  juntos  elaborarem  o  Plano  Real.  Depois,  é  verdade  que  o  ex-

Presidente  Itamar  derrotou  o  PSDB  aqui  em  Minas,  o  ex-Governador  Eduardo

Azeredo ao governo. Houve um momento em que, pelo destino das urnas, o PSDB e

o então Governador Itamar foram governo e Oposição aqui, e isso é conhecido da

história.  Na  sequência,  o  ex-Presidente  apoiou  o  ex-Governador  Aécio  Neves  ao

governo de Minas, ocupou posição destacada no governo de Aécio. Por fim, todo o

PSDB de Minas Gerais, capitaneado por Aécio e Anastasia, esteve ao lado do ex-

Presidente Itamar, em uma vitoriosa eleição ao Senado, que certamente o levou para

uma posição extremamente cara a ele, a sua recondução ao Senado. Sem dúvida, o

PSDB contribuiu de alguma forma para isso. Todos nós do partido, de todos os cantos

de Minas Gerais, estivemos com o ex-Presidente Itamar em sua última campanha

vitoriosa ao Senado.

Portanto, foi uma relação extremamente produtiva, positiva e proativa para Minas,

para os mineiros e o Brasil. Certamente houve contratempos, mas isso faz parte da

natureza humana,  da nossa história.  Mas,  se somarmos  os  prós e  os  contras,  a

trajetória de Itamar e do PSDB foi altamente positiva. A história haverá de registrar

isso.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Agradeço ao Deputado Zé Maia, que trouxe um

dado  importante.  É  verdade  que,  no  apoio  ao  ex-Presidente  Itamar,  talvez  o

arrependimento do PSDB por sua atitude em relação a ele tenha vindo antes do seu

passamento. Por fim, quero registrar as palavras do Deputado Rogério Correia acerca

do choque de gestão, a que o Deputado Antônio Júlio costuma chamar de “choque de

gestação”,  e  que  vem  parindo,  quem  sabe?  o  “bebê  de  Rosemary”,  pois  o  que

herdamos hoje é a verdadeira falência do serviço público em Minas. Agradeço ao Sr.

Presidente sua especial tolerância, e também às colegas Deputadas,  aos colegas

Deputados e aos telespectadores da Assembleia. Boa-tarde.

* - 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
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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.

ACORDO DE LÍDERES

Os Deputados que este subscrevem, representando 2/3 dos membros do Colégio

de Líderes, acordam, nos termos do § 2º  do art.  272 do Regimento Interno,  seja

atribuído regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei nº 2.088/2011, tendo em

vista solicitação do Governador do Estado contida na Mensagem nº 76/2011.

Sala das Reuniões, 12 de julho de 2011.

Bonifácio Mourão, Líder do BTR - Tiago Ulisses, Líder do BPS - Gustavo Valadares,

Líder da Maioria.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo e determina o seu cumprimento.

Mesa da Assembleia, 12 de julho de 2011.

José Henrique, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Questões de Ordem

O Deputado Sávio  Souza Cruz -  Quero  apresentar  uma questão de ordem, Sr.

Presidente,  sobre o Acordo de Líderes. No entendimento deste Deputado,  para o

Acordo ter validade ele precisa ser assinado pela totalidade dos Líderes, e não por

maioria.  Então,  formulo uma questão de ordem à Presidência  indagando se esse

Acordo tem ou não validade,  já que,  no entendimento deste Deputado, ele não é

válido por não constar a integralidade dos Líderes desta Casa.

O  Sr.  Presidente  -  O  §  2º  do  art.  272  do  Regimento  Interno  dispõe  que:  “Por

deliberação  de  dois  terços  dos  membros  do  Colégio  de  Líderes,  admitir-se-á  a

tramitação de mais um projeto, por solicitação do Governador do Estado, e de mais

uma  proposição,  a  requerimento  de  Deputado,  além  do  limite  estabelecido  no

parágrafo anterior”. Portanto, o referido Acordo é válido.

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  pela  ordem.  Queria  que  V.  Exa.

fizesse a leitura desse Acordo. Peço esclarecimento porque eu, como Líder do Bloco

Minas sem Censura,  sequer  fui  procurado para  saber  que tipo  de  acordo  é,  que



1221
____________________________________________________________________________

regime de urgência é, se é que algo pode ser chamado de acordo quando o Bloco

Minas sem Censura, o segundo maior desta Casa, não foi escutado ou procurado.

Não tenho o menor conhecimento desse...

O Sr. Presidente - O Acordo lido é o publicado nesta edição.

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  não  foi  submetido  a  votação.  É

preciso votação, não houve...

O  Sr.  Presidente  -  Não  há  necessidade  de  submeter  o  Acordo  a  votação.  A

Presidência já o acolheu e determinou o seu cumprimento.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, mas só existe um bloco de Oposição

nesta Casa, que sequer foi consultado.

O  Sr.  Presidente  -  Esclareço  a  V.  Exa.  que  o  Acordo  foi  assinado  por  três

Lideranças, que representam dois terços do Colégio de Líderes, nos termos do § 2º

do art.  73 do Regimento Interno,  que estabelece que “O voto  de Líder  de  Bloco

Parlamentar terá peso correspondente ao número de representações partidárias que

integrem o Bloco”. Assim, o Regimento Interno não fala em bloco de Oposição ou de

Situação, mas em dois terços dos membros do Colégio de Líderes.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que, em virtude do recebimento das Mensagens

nºs 74 e 75/2011, do Governador do Estado, solicitando, nos termos do art. 69 da

Constituição Estadual, urgência para apreciação dos Projetos de Lei nºs 2.109/2011,

que  reajusta  os  valores  das  tabelas  de  vencimento  básico  das  categorias  que

menciona, e 1.759/2011, que altera a área da Estação Ecológica de Arêdes, criada

pelo  Decreto  nº  45.397,  de  14/6/2010,  e  dá  outras  providências,  ambos  de  sua

autoria, os referidos projetos passam a tramitar em regime de urgência, conforme o

disposto  no  art.  208 do Regimento  Interno;  informa ainda que,  por  solicitação do

Governador do Estado contida na Mensagem nº 76/2011, e tendo em vista Acordo

subscrito por dois terços dos Líderes com assento nesta Casa, o Projeto de Lei nº

2.088/2011,  do  Governador  do  Estado,  que autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  à

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - o imóvel que especifica, passa a tramitar em

regime de urgência, nos termos do art. 208 do Regimento Interno.

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 1.205 a 1.209/2011, da

Comissão  de  Meio  Ambiente,  1.210  a  1.214/2011,  da  Comissão  de  Segurança

Pública,  1.215  a  1.224/2011,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  e  1.225  a

1.227/2011,  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 da comunicação apresentada

nesta reunião pela Comissão de Defesa do Consumidor - aprovação, na 7ª Reunião

Extraordinária, em 7/7/2011, do Projeto de Lei nº 461/2011, do Deputado Alencar da

Silveira Jr. (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por sua vez, nos termos do

inciso VIII  do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Dalmo

Ribeiro Silva solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 620/2011 e Célio

Moreira  solicitando  a  retirada  de  tramitação  do  Projeto  de  Lei  nº  1.502/2011

(Arquivem-se os projetos.) e, nos termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do

Regimento Interno, requerimento do Deputado Leonardo Moreira solicitando que o

Projeto  de  Lei  nº  1.037/2011  seja  encaminhado  à  comissão  seguinte  a  que  foi

distribuído,  uma vez  que  a  Comissão  de  Saúde  perdeu  o  prazo  para  emitir  seu

parecer.

Questões de Ordem

O Deputado Anselmo José Domingos - Agradeço a oportunidade, Sr. Presidente.

Boa tarde a todos. Aproveito este momento para apresentar nosso grande pesar pelo

falecimento do amigo desta Casa, que trabalhava no gabinete de V.  Exa.,  o José

Dirson de Araujo, conhecido popularmente por Dirsinho, em um acidente de carro

ocorrido nesse final de semana. Cheguei a esta Casa em fevereiro, e ele foi uma das

primeiras  pessoas  que  tomou  conhecimento  disso,  quando  nos  auxiliou  e  nos

orientou  em  algumas  coisas.  Era  uma pessoa  extremamente  desprendida.  Tenho

certeza de que, no Leste de Minas, ele ajudou milhares de pessoas, certamente com

o apoio  de  V.  Exa.  Ele  tinha  aquele  espírito  humano,  espírito  público  de  pessoa
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dedicada à vida humana. Certamente ajudou a salvar muitas vidas e a curar muitas

pessoas. Deu atenção e se entregou, exercendo sua atividade nesta Casa há mais de

26 anos. Gostaria de aproveitar este momento para mandar uma mensagem para a

esposa dele, a Joana, que certamente perdeu uma pessoa maravilhosa, e para a sua

filha, que hoje faz 18 anos. O serviço prestado por ele aqui dificilmente seria prestado

por  outra  pessoa,  em  qualidade  e  em  quantidade,  acordando  de  madrugada,

recebendo as pessoas com aquele carinho especial necessário para as pessoas mais

pobres do nosso Estado. Ele dedicou a vida de uma maneira plena, por isso faço uma

pequena homenagem. Gostaria que V. Exa. determinasse 1 minuto de silêncio pelo

Dirsinho, pessoa que deixará grande saudade para todos nós que o conhecemos.

Embora saibamos que ninguém é insubstituível, certamente será difícil termos hoje

outra pessoa que possa substituir tudo que o Dirsinho fazia, com a dedicação que ele

tinha às pessoas em geral,  independentemente  de  qualquer  situação.  Da mesma

maneira como ele me atendeu muito bem, atendia milhares de outras pessoas com a

mesma atenção. Então gostaria de pedir  que o senhor determinasse 1 minuto de

silêncio pela memória do amigo.

O Deputado Doutor Viana - Ainda em relação à colocação do Anselmo, a quem

parabenizo  pela  iniciativa,  gostaria  de  valorizar  o  funcionário  desta  Casa  pela

dedicação  que  tinha,  e  que  realmente  não  era  apenas  estampada  nele,  mas

vivenciada  por  ele,  que  tinha  a  Assembleia  e  o  trabalho  parlamentar  de

assessoramento como sua vida. Então parabenizo V. Exa., Anselmo, e reforço, em

nome de todos, o nosso sentimento de pesar e o valor desse 1 minuto de silêncio que

a Assembleia deve fazer em homenagem e valorização do funcionário desta Casa, o

Dirsinho.

Homenagem Póstuma

O Sr. Presidente - Atendendo à solicitação dos Deputados Anselmo José Domingos

e Doutor Viana, faremos 1 minuto de silêncio em homenagem ao Sr. José Dirson de

Araújo.

- Procede-se à homenagem póstuma.

Votação de Requerimentos

O  Sr.  Presidente  -  Requerimento  do  Deputado  Rômulo  Viegas  solicitando
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tramitação em regime de urgência para o Projeto de Lei nº 5.092/2010. Em votação, o

requerimento.  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o  Deputado  Rogério

Correia.

O Deputado Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  o requerimento  nem sequer  está

assinado. Gostaria de saber quem o assina, quem é o autor do requerimento, porque

isso não consta aqui.

Sr.  Presidente,  o  requerimento  do  Deputado  Rômulo  Viegas  sugere  regime  de

urgência  na  tramitação  de  determinado  projeto  de  lei,  que  altera  a  estrutura  da

carreira de Agente de Segurança Penitenciário e modifica o Anexo III,  etc.  Queria

encaminhar  contrariamente ao requerimento,  Sr.  Presidente,  e,  ao  mesmo tempo,

dizer a V. Exa. que o que está ocorrendo agora no Plenário precisa ser denunciado ao

povo de Minas Gerais. Nesta Casa existem três Blocos. O governo não consultou o

nosso Bloco, o da Oposição, nem a Mesa sobre o consenso em relação à tramitação

em regime de urgência.  Apenas adotou uma postura autoritária,  de  Maioria,  para

comunicar que o projeto vai tramitar em regime de urgência. Não diz o que pretende

fazer  em relação aos trâmites  dos  projetos  e,  enquanto encena uma negociação,

procura armar um cenário de guerra. É grave o que ocorre neste momento. Ontem,

durante todo o dia, buscamos promover a negociação entre a base de governo e o

Bloco Minas sem Censura. O dia inteiro! Participamos de diversas negociações com o

Líder do Governo, Deputado Luiz Humberto, que aqui se encontra, com o Deputado

Mauri  Torres  e  com  todos  os  outros.  Conversamos  e  chamamos  os  sindicatos.

Estamos buscando uma negociação dentro do Parlamento.

Hoje  simplesmente  são  anunciados  projetos  em  que  se  estabelece  regime  de

urgência, sem nem sequer, Deputado Carlin Moura, ser comunicado à Oposição que

o governo quer fazer tramitar esses projetos em regime de urgência. Sr. Presidente,

ao mesmo tempo, é apresentado, Deputado Carlin Moura, um requerimento pedindo

também regime de urgência para outro projeto. E o pedirão para todos. Por que não

comunicaram ontem que será essa a forma de encaminhamento entre a Oposição e o

governo, entre os sindicatos e o governo?

Isso não me parece justo. Não parece ser uma relação honesta entre as partes que

seja imposto a uma maioria, composta de três Blocos, que dois assinem sem nem
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sequer comunicar-se ao terceiro Bloco, que é exatamente o da Oposição. Por que

isso não foi feito ontem? Por que ficamos o dia inteiro em discussão sobre o melhor

procedimento e agora o governo simplesmente,  sem nos comunicar,  quer aprovar

requerimentos de urgência para projetos? Ontem, acenavam com negociação...

A  mesma  coisa,  Deputado  Carlin  Moura,  nobres  colegas,  foi  feita  com  os

professores. Buscamos ontem uma relação negociada. Há 30 dias, Deputada Luzia

Ferreira,  os  professores  estão  em  greve.  Hoje,  o  governo  publica  um  edital  de

concurso,  indicando vencimentos tendo por  base a lei  de subsídio. O governo se

nega a abrir qualquer procedimento de negociação com os professores, alegando que

não há um acórdão do Supremo Tribunal  Federal  para que se possa iniciar  uma

discussão sobre o  salário.  Ora,  se não há acórdão,  portanto não se discutem os

salários,  como  há  acórdão  para  publicar  edital  de  concurso  com  salários  já

estabelecidos? Não é cabível o argumento do governo para o caso dos professores.

Ele mente aos professores. O governo tem uma relação de mentira com a Oposição e

com os professores. Ele pensa que construirá um Estado justo, tratando os mestres,

os professores, com argumentos falaciosos?

Hoje  ainda,  Deputados  e  Deputadas,  o  governo,  pela  manhã,  comunicou  à

imprensa que cortará os salários dos professores que estão em greve. Não possui

dinheiro  para  pagar  o  piso,  que  é  lei,  e  cortará  o  salário  dos  professores  que

reivindicam  a  aplicação  da  lei!  Como  ficamos  nesse  processo  de  negociação,

Deputado Carlos Mosconi, que também está nos ajudando a buscar uma saída para a

saúde? Ocorrerá a mesma coisa? Será simplesmente comunicado que os projetos

em que temos interesse estão em regime de urgência e serão votados dessa forma?

Aonde o governo pensa chegar com isso? Que tipo de sociedade quer construir? Que

tipo  de  relação  pretende  ter  com  os  funcionários  da  saúde,  que  estão  agora

realizando  uma  assembleia,  na  Cidade  Administrativa,  de  modo  democrático,  na

ilusão de que o governo quer negociar?

Estamos surpreendidos com a leitura de requerimentos, como esse do governo,

que comunica a existência de um acordo, ou melhor, de uma imposição em que, dos

três  interlocutores,  dois  assinam  requerimento,  sem  que  a  Oposição  saiba  das

pretensões. Fazem política na base da esperteza. A relação, Deputado, não é franca
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nem  aberta,  mas  de  esperteza.  O  governo  julga-se  mais  esperto.  Na  calada,

Deputado Sávio Souza Cruz, trata-se requerimento, que a base do governo assina.

Também na calada, faz-se sua comunicação. Que tipo de compromisso podemos ter?

Fica o exemplo para o povo de Minas Gerais de como age o governo. Acho que o

Governador Anastasia não deve sequer saber dessa “esperteza”,  no mau sentido.

Outro dia eu estava no gabinete do Sr. Presidente, com o Deputado Luiz Humberto

Carneiro. Quando desci ao Plenário, já tendo avisado ao Sr. Presidente que tinha um

pedido de vista a fazer, e pedido a ele que comunicasse à base do governo que eu

assim faria, tão logo terminasse de discorrer sobre o projeto de lei,  os Deputados

espertamente já haviam aprovado o projeto, rapidamente.

Fui chamado ao gabinete da Presidência pelo Líder do Governo para conversar

exatamente  sobre  esse  assunto,  e,  enquanto  isso,  espertamente  aprovaram  um

requerimento, Deputado Paulo Guedes. Enquanto eu conversava com os Líderes, foi

aprovado um requerimento.  Vamos ter  essa relação pouco sincera,  pouco franca,

relação desonesta eu diria mesmo? Vai ser este tipo de atitude que virá da base do

governo:  acharem-se  espertos  ou  acharem  que,  porque  têm  a  maioria,  podem

distratar todos?

Pediria, Sr. Presidente, que se voltasse atrás, que V. Exa. pudesse suspender a

reunião, até para que possamos tomar conhecimento dos requerimentos que foram

lidos e que estão tramitando em regime de urgência, porque eu nem sequer sabia

disso. Não sei nem quais projetos estão tramitando em regime de urgência, Deputado

Sargento Rodrigues.  Foram lidos a toque de caixa,  numa atitude desonesta e de

esperteza para com os Deputados da base da Oposição. Não é correto que tenhamos

tal tipo de comportamento durante quatro anos na Casa:  passar rasteira.  É muito

indigno que o governo aja desta forma: não é sincero, não cumpre as regras do jogo.

Pediria aos Deputados do Bloco Minas sem Censura que pudessem nos ajudar na

discussão  desse  requerimento,  porque  é  grave  a  situação.  Com  esse  tipo  de

comportamento,  Deputado  Ulysses  Gomes,  V.  Exa.,  que  está  em  seu  primeiro

mandato, mas que já ocupou cargos importantes no interior do Estado, deve estar

abismado. Um comportamento desse tipo na Assembleia Legislativa, em que a base

do governo conversa de um jeito com a Liderança da Oposição e age de outra forma,
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dando rasteira...  Em futebol, isso é pênalti;  no futebol,  há regras claras. Deputado

Marques Abreu, isso não é permitido no futebol, é pênalti, é falta, há cartão amarelo,

cartão  vermelho.  Será  essa  a  relação?  Não  há  regra  no  jogo?  A regra  é  a  da

esperteza?  Chamaria  a  atenção  dos  Líderes  do  Governo,  para  que  pudéssemos

manter outro tipo de relações aqui.

Depois  não  nos  peçam  que  não  façamos  obstrução,  que  façamos  acordos,

negociações. Para que discutir com os sindicatos, como fizemos ontem, o dia inteiro?

Pedi aos membros dos sindicatos que viessem aqui, que olhassem a pauta, e nada

disso  foi  levado  em  consideração.  Deputado  Paulo  Guedes,  é  realmente  um

comportamento que nos deixa indignados e tristes. Pediria aos Líderes do Governo

que tivessem outra atitude.

Se o comportamento é esse,  Sr.  Presidente,  que seja dito  que o diálogo não é

possível.  Comuniquem logo à Oposição que não há diálogo, que colocarão os 54

Deputados no Plenário e votarão, e nós faremos obstrução. É esse o tratamento que

será dado à Oposição!? Se é esse o tratamento, que nos informem! Mas não nos

façam de bobos! Não nos chamem para propor acordo, para depois simplesmente

fazerem essa jogada.

V. Exa. me desculpe ter ultrapassado o tempo, mas realmente é indigno por parte

da base do governo tratar as pessoas da forma como vem tratando. V. Exa. há de

compreender por que pedi para discutir o requerimento. Não me foi dito, em momento

nenhum, que esse tipo de requerimento seria votado. Era preciso que, pelo menos,

Sr. Presidente, tivéssemos ciência de que o jogo seria esse a partir de agora. Muito

obrigado.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Sebastião Costa.

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, acompanhei, com

toda a atenção, a manifestação do Deputado Rogério Correia.  Diante de algumas

colocações, até me curvo, mas, diante de outras, não. Primeiro que o Regimento da

Assembleia, este livrinho que está na minha mão, é extremamente tolerante com a

Minoria.  Já  fiz  parte  da  Minoria  nesta  Casa  e  me  vali,  por  muitas  vezes,  deste

Regimento Interno,  em todas as modalidades,  inclusive em requerimentos.  Agora,

não admito dizer que a Maioria agiu com esperteza. Esperteza é outra coisa, é uma
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atitude que repudio. Compreendo que a Oposição reagisse. Também é natural que

reagisse diante de um fato que ela considera inesperado. De outro lado, não sei se

alguém  perguntou  ao  ilustre  Deputado  se  ele  quer  também  subscrever  o

requerimento, porque ele lamentou não ter sido chamado para assiná-lo. De repente,

estaria de acordo com o teor da proposição. Se não estiver, há que se respeitar a

vontade da Maioria. Se há três blocos e dois assinaram, logo dois são dois terços dos

três. Não há, então, que se discutir.

Vou ler  o Regimento Interno, com alguma dificuldade, pois esqueci de trazer os

óculos. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva está me oferecendo os dele. Vou aceitar o

empréstimo dos óculos para facilitar a leitura. Ficaram ótimos.

“Art. 272 - Adotar-se-á regime de urgência para que determinada proposição tenha

tramitação abreviada: I - por solicitação do Governador do Estado, para projeto de

sua autoria, nos termos dos arts. 208 e 209; II - a requerimento. § 1º - Só poderão

tramitar simultaneamente, em regime de urgência, quatro proposições, sendo duas

por solicitação do Governador do Estado e duas a requerimento de Deputado. § 2º -

Por deliberação de 2/3 dos membros do Colégio de Líderes, admitir-se-á a tramitação

de  mais  um  projeto,  por  solicitação  do  Governador  do  Estado,  e  de  mais  uma

proposição, a requerimento de Deputado, além do limite estabelecido no parágrafo

anterior. § 3º - O disposto no inciso II não se aplica a projeto que dependa de quórum

especial, de lei orgânica, estatutária ou equivalente a código e aos projetos de que

trata o art. 204.” Ora, dois são dois terços dos três.

Percebe-se  uma  questão.  Se  a  Oposição  pode  valer-se  das  prerrogativas

regimentais  e  retardar  as  votações,  obstruí-las,  dividi-las,  subdividi-las,  pode  a

Situação,  querendo,  utilizar  o  método que foi  utilizado.  Esperava que a  Oposição

viesse aqui pedir para suspender os trabalhos por alguns minutos, refletir  sobre o

tema e,  quem sabe,  subscrever  o requerimento,  se fosse esse o seu desejo.  Se

assim  não  o  quer,  é  direito  não  querer  fazê-lo,  também  não  pode  repudiar  nem

tripudiar contra aqueles que optaram pela forma regimental prevista no art. 272. Eu

não estava aqui na época da votação do Regimento Interno. Sou bem antigo aqui,

mas  o  Regimento  Interno  é  anterior  a  mim,  mas  é  pouco  antes.  Foi  bastante

modificado  já  no  meu  período.  Mas  este  artigo  272  foi  inserido  no  Regimento
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exatamente  para  se  buscar  o  equilíbrio,  o  qual  estamos  buscando  por  meio  do

requerimento. Não sou líder, portanto não o assinei, mas acho que as pessoas que

assim procederam o fizeram com o objetivo de equilibrar, porque o Regimento, por

sua própria natureza, e é bom que o seja, facilita o trabalho da Minoria e deixa a

Maioria, muitas vezes, em dificuldades. É por essa razão, em busca do equilíbrio, que

os requerimentos surgiram. Não vieram com o objetivo de massacrar a Oposição,

nem tampouco sepultar os ideais e os desejos que estão em greve. Vieram com o

objetivo  de permitir  que a vontade da Maioria  possa prevalecer  em, pelo  menos,

alguns casos.  Na maioria  dos casos prevalece a Minoria.  Já prevaleceu algumas

vezes  a  meu  favor,  quando  também  fui  da  Minoria.  Portanto,  não  é  nenhuma

inovação.  É apenas um fato a aplicação de um artigo  do Regimento Interno  que

causou estranheza.

O objetivo dos signatários do requerimento não foi outro senão buscar o equilíbrio e

respeitar a vontade democrática da Maioria, ou seja, votar as proposições e permitir

que as coisas caminhem. A única mudança substancial é a mudança do prazo de 10

minutos para 5. No entanto, não suprime nenhum direito de manifestação, portanto a

Assembleia Legislativa e aqueles que integraram e colocaram no requerimento suas

assinaturas continuam agindo democraticamente.

Faço  também  um  apelo  à  Oposição:  se  achar  que  deve  suspender  a  reunião,

examinar  o  requerimento  e  subscrevê-lo,  que  faça,  pois  será  uma  atitude  de

grandeza, digna de nossos aplausos. Se entender de forma diferente, respeitaremos

o  posicionamento  de  cada  um,  mas  exigiremos  que  respeitem  também  o  nosso

pensamento e os nossos propósitos.

O Sr. Presidente - Esclareço aos Deputados que estamos encaminhando a votação

do requerimento do Deputado Rômulo Viegas. Se V. Exas. quiserem, farei a leitura do

requerimento.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Estou com ele em mãos, Sr. Presidente. Sr. Presidente,

encaminharei  contrariamente  ao  requerimento  subscrito  pelo  Deputado  Rômulo

Viegas, em que solicita  o regime de urgência na tramitação do Projeto de Lei  nº

5.092/2010, que cria e altera cargo na estrutura da carreira de Agentes de Segurança
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Penitenciários.

Sr. Presidente, nosso encaminhamento contrário à aprovação do requerimento se

esbarra não necessariamente no mérito, mas na forma. Não há como entrarmos no

mérito,  porque a forma como o requerimento foi apresentado,  no nosso modo de

compreender, é nula de pleno direito. Sr. Presidente, por força da Maioria, pode-se,

sim, fazer, em determinadas votações, prevalecer a vontade da Maioria. No entanto, o

que não se pode é cercear o direito da Minoria. Não se pode, em nome da Maioria,

tomar  decisões  unilaterais,  inclusive  violando  um  órgão  em  pleno  funcionamento

nesta Casa, o Colégio de Líderes. O Colégio de Líderes é um órgão institucional,

previsto no Regimento, que tem a participação de todos os Líderes dos partidos e dos

blocos parlamentares desta Casa. O referido colégio pode tomar decisões? Sim, mas

não podem ser secretas, unilaterais. Se a Maioria quer derrotar a Minoria, chame o

Líder da Minoria e do Bloco Minas Sem Censura e submeta à votação em regime de

urgência. Da forma como foi feita,  Sr.  Presidente,  nosso direito  foi  cerceado. Não

temos  condições  de  discutir  aqui  o  regime  de  urgência  de  uma  coisa  que  não

conhecíamos previamente. Isso é nulo de pleno direito, Sr. Presidente.

O art. 73 do Regimento Interno desta Casa, que fala justamente sobre o Colégio de

Líderes, determina que o acordo de Líderes não será recebido se visar a alterar a

essencialidade  do  processo  legislativo.  Vejo  que  isso  está  ocorrendo,  ou  seja,

estamos violando, alterando a lógica de funcionamento do Parlamento. Não tenho

como...

O Sr.  Presidente - Deputado Carlin Moura, pediria a V. Exa. que se ativesse ao

encaminhamento do requerimento, pois não está em discussão o Regimento Interno.

O  Deputado  Carlin  Moura*  -  Sr.  Presidente,  encaminhamos  contrariamente  a

votação do requerimento, porque está viciado na sua forma.

Não  podemos  entrar  no  mérito  daquilo  que  consideramos  que  está  viciado  na

forma. Precisamos primeiramente resolver o problema da forma. É importante que o

Colégio de Líderes se reúna agora e  venha explicar  o  porquê da importância  do

regime de urgência para a doação do terreno à Vale do Rio Doce. Além disso, por que

a questão dos Agentes Penitenciários é mais importante,  por exemplo, que a dos

professores da rede estadual e por que esses projetos serão votados e não outros?



1231
____________________________________________________________________________

Nós, da Minoria, não podemos aceitar isso, porque é unilateral. O Colégio de Líderes

não se reuniu e não foi convocado.

Deputados e Deputadas, servidores e servidoras presentes na galeria e todos que

estão nos ouvindo, uma coisa é uma decisão separada de cada Líder - aliás, cada

Líder aqui pode realmente chamar um ou outro e combinar alguma coisa. Agora, o

Colégio de Líderes tem de ser comunicado. O nosso Líder não foi comunicado, nem o

Líder da Minoria. Essa é uma decisão unilateral que inviabiliza a discussão do mérito

do  requerimento.  Do  mérito;  é  um  precedente  grave.  Então  isso  não  contribui.

Estamos a uma semana do encerramento dos trabalhos parlamentares. Nós, do bloco

da Minoria, queremos construir o consenso, o acordo e aquilo que possa avançar.

Agora não será dessa forma. Aliás, a forma do ferro e fogo não serve, não resolve

nada e estremece os ânimos.

Sem dúvida nenhuma, Sr. Presidente, precisamos...

O Sr. Presidente - Deputado Carlin Moura, estamos encaminhando a votação do

requerimento do Deputado Rômulo Viegas sobre o qual o Plenário é soberano para

decidir. Então, não é o momento de ficar discutindo Regimento Interno.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, peço-lhe que preste atenção ao meu

pronunciamento,  porque  estou  encaminhando  contrariamente  à  aprovação  do

requerimento que está submetido a uma forma equivocada e errada. O procedimento

que possibilitou esse requerimento chegar ao Plenário da Casa é unilateral e nulo de

pleno direito porque,  como estamos afirmando aqui,  o  Colégio de Líderes não foi

convocado nem avisado para esse tal fim, a fim de que pudesse prevalecer a força da

Maioria. Há uma nulidade de pleno direito, Sr. Presidente, e essa nulidade não pode

ser desconsiderada. Se querem discutir o requerimento da urgência, vamos discuti-lo,

mas não dessa forma, ou seja, de forma unilateral. Aliás, queremos discutir com mais

cautela qual é a importância desse projeto vir  na frente de outro. Queremos, sim,

votar a questão da nova carreira dos Agentes Penitenciários, assim como o reajuste

da Polícia Militar. Agora há outras questões tão importantes quanto essas na pauta

desta Casa, Sr. Presidente. O Colégio de Líderes serve justamente para isso, para

construir consensos e estabelecer uma pauta mínima.

Portanto, quando se viola esse princípio, ao não se convocar o Colégio de Líderes,
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qualquer  um  que  esteja  nos  ouvindo  nos  compreenderá  perfeitamente.  Como

deliberarei sobre uma decisão de um órgão em uma reunião que não houve, que não

foi  convocada? Os  Líderes  Rogério  Correia  e  Sávio  Souza  Cruz  não  sabiam  da

reunião nem quem deliberaria sobre tal tema. Então, eu, como um Deputado liderado

por eles, não posso concordar com isso, Sr. Presidente. Na verdade, não significa

que não queiramos construir aqui o consenso e arrumar uma maneira de acabarmos

bem o semestre legislativo, uma forma negociada, do diálogo e do bom caminho. Não

será de forma unilateral nem violando o direito da Minoria de saber o que se está

votando e de ser convocada para as reuniões que conseguiremos isso.

O  Colégio  de  Líderes  não  é  um  órgão  de  um  ou  de  outro,  mas  é  um  órgão

institucional.  Não  temos  direito  de  escolher  quem  convocamos  ou  deixamos  de

convocar  para uma reunião de Colégio de Líderes.  É direito  de todos os Líderes

comparecerem.  Os  Deputados  Rogério  Correia  e  Sávio  Souza  Cruz  não

compareceram à reunião do Colégio de Líderes simplesmente porque ela não foi

convocada.  Ela  não  existiu.  Isso  é  um  precedente  grave,  que  viola  o  princípio

democrático do Plenário, viola o princípio da Minoria. Então, não tenho como discutir

o mérito do requerimento porque ele está viciado, está nulo, ele tem o vício da forma.

Não podemos compactuar com isso. Isso é um precedente grave, que não ajuda em

nada, Sr. Presidente.

Nesse sentido, faço um apelo, novamente, não à Mesa, mas ao Colégio de Líderes,

para  que  peça  a  suspensão  dos  trabalhos  do  Plenário,  volte  a  se  reunir

separadamente e tente construir uma pauta consensual, tente explicar para o Líder

da  Minoria  e  para  o  bloco  da  Oposição  o  porquê  da  importância  desses  dois

requerimentos. E, se não convencê-los, que os derrote no voto, mas numa reunião

convocada, numa reunião transparente, aberta, pública, republicana. Não podemos

voltar  aqui aos idos anos de chumbo, quando as decisões da Casa se faziam às

escondidas, nos bastidores. Isso não aceitamos de forma alguma. Querem derrotar a

Minoria, que a derrotem às claras, com transparência, que derrotem com regras.

Por  isso,  Sr.  Presidente,  encaminho  contra  a  aprovação  desse  requerimento,

porque, na forma, ele está viciado e viola o princípio constitucional da Minoria: o de

saber  porque  está  sendo  derrotada.  Todos  nós  temos  o  direito  de  saber  porque
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estamos sendo derrotados ou porque estamos sendo vitoriosos.  Não será com a

força unilateral da Maioria que construiremos o consenso. Encaminho contrariamente

à aprovação desse requerimento, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Ulysses Gomes.

O  Deputado  Ulysses  Gomes*  -  Sr.  Presidente,  quero  aqui  manifestar,

primeiramente,  a  minha  indignação  e  o  encaminhamento  contrário  à  votação  do

requerimento  de  autoria  do  Deputado Rômulo  Viegas  que solicita,  em caráter  de

urgência, a votação do Projeto de Lei nº 2.109.

Primeiro,  meus  amigos  e  amigas,  Deputados  e  Deputadas,  ontem,

incansavelmente,  passamos  todo  o  dia  reunidos  com  movimentos  grevistas,  com

lideranças das categorias, com o Líder do Governo, o Deputado Luiz Humberto, e

com o Deputado Mauri Torres. Há pouco, na manifestação que fiz nesta tribuna, eu os

elogiava pela disposição ao diálogo, pela disposição em procurar um consenso dentro

de um diálogo aprofundado com as categorias, na abertura dos debates e durante

todo o dia. Reunimo-nos às 9 horas, às 11 horas, às 15 horas com o nosso Bloco, às

16 horas, às 17 horas e às 18 horas. Ontem saí desta Casa às 20 horas, com toda a

disposição para o diálogo. Houve um bom encaminhamento no caso do Ipsemg, a

reunião sobre a área da saúde teve continuidade hoje, pela manhã. Infelizmente, no

caso da educação, ainda não houve consenso, mas nem por isso houve da nossa

parte a indisposição para o diálogo, para se construir um entendimento.

Fui,  nesse  momento,  totalmente  surpreendido  por  esse  requerimento.  Não  que

esteja irregular, que não esteja no Regimento Interno, mas, pelo contrário, como bem

disse aqui o Deputado Carlin Moura, pela forma como foi encaminhado. Sou Vice-

Líder do Bloco Minas sem Censura, participei de todas as conversas nas negociações

realizadas  ontem  e  em  nenhum  momento  esse  pedido  de  urgência,  relativo  a

qualquer um dos projetos de lei aqui citados, foi colocado na pauta de discussão. Não

digo que é irregular a disputa de forças nesta Casa, mas falo da nossa disposição de

fazer com que os projetos estejam claros - e ninguém aqui está dizendo que não quer

jogar tal jogo. Vejo aqui o Deputado Marques Abreu, ex-atleta, que jogou futebol por

muito tempo e,  como todos nós, sabe que todo time sabe contra qual  adversário
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jogará a próxima partida. Não estamos aqui querendo fugir do jogo. Se a Situação

tem maioria para votar e quer jogar o jogo dessa forma, vamos jogar.

Precisamos saber o que vai acontecer nesta Casa, pois fomos surpreendidos por

essa  atitude  que  destoa  de  como  vínhamos  dialogando.  É  isso  que  está  em

discussão. Então, Sr. Presidente, quero encaminhar contrariamente a esse pedido de

urgência e reiterar o pedido de tempo do nosso Líder,  Deputado Rogério Correia,

para reunirmos novamente os Líderes e discutirmos a questão. Não podemos deixar

que nesta Casa prevaleça o jogo da Minoria, e muito menos o da Maioria, se é esse o

discurso feito nesta Casa.

Na hora  do  almoço,  tive  a  grata  satisfação de encontrar  o  ex-Presidente  desta

Casa,  ex-Deputado,  o  Vice-Governador  Alberto  Pinto  Coelho.  Estavam  comigo  o

Deputado  Duarte  Bechir  e  o  Deputado  Doutor  Wilson  Batista.  Esperávamos  o

elevador, e o Vice-Governador se dirigiu a mim falando da importância de tentarmos

buscar um diálogo. Ele disse que a Oposição não pode deixar que não se vote nada

nesta Casa.  Concordo com ele.  O mesmo entendimento, o mesmo consenso e a

mesma disposição  para  o  diálogo  manifestados  por  ele  da  minha  parte  também

poderia  haver.  Portanto  quero  pedir  aos  Líderes  do  Governo,  os  quais  elogiava

anteriormente, o Deputado Luiz Humberto e o Deputado Mauri Torres, que até ontem

se dispuseram a dialogar, que continuem dispostos. Há pouco consultei o Deputado

Rogério Correia, e, até o momento em que participei das conversas, não encerramos

o processo de diálogo e negociação nesta Casa. A situação fica extremamente difícil

e não é saudável nem salutar a esta Casa que se passe o trator, prevalecendo a força

da Maioria em detrimento da Minoria.

O Deputado Rogério Correia muito bem comentou a disposição do nosso Bloco em

dialogar e encontrar um consenso. Registrei,  e volto a registrar,  a disposição que

tivemos ontem de negociar e o bom encaminhamento que conseguimos no caso do

Ipsemg e da saúde. E por que não avançarmos um pouco mais na educação?

Então,  Sr.  Presidente,  esse pedido  de  urgência  não só atropela  o processo de

diálogo que estamos tendo na Casa, como traz à discussão um projeto de lei que,

nesta tribuna, eu já levantava. Trata-se do Projeto de Lei nº 2.109, para o qual está

sendo  pedido  caráter  de  urgência  e  que  reajusta  os  valores  das  tabelas  de
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vencimento-base  das  categorias  que  menciona.  Algumas  delas  são  os  Agentes

Penitenciários e, no caso da segurança pública, a Polícia Militar, a Polícia Civil e o

Corpo de Bombeiros. Infelizmente, esse Bloco de categorias não inclui os auxiliares,

os servidores administrativos da defesa social - os técnicos da defesa social e os

analistas da defesa social. A proposta de extenção do reajuste a essa categoria foi

apresentada por meio de uma emenda do Deputado Sargento Rodrigues em várias

comissões,  mas  não  foi  aceita  pelo  governo.  Não  há  concordância  nem  mesmo

quanto ao projeto de lei, e há quem defenda a urgência da votação do projeto.

Quero registrar a importância da retirada desse requerimento para aprofundarmos o

diálogo. Precisamos de tempo não apenas para a votação do projeto, mas também

para discutirmos o seu mérito, com o qual não há concordância. Parte da categoria

não está sendo atendida. O governo não pode, não deve e não deveria cometer essa

injustiça  com parte  dessa  categoria,  que  presta  o  serviço  prisional  de  segurança

pública no Estado. Ela não está sendo atendida nesse projeto de lei que reajusta os

salários desses profissionais.

Portanto,  apelo,  com  indignação,  para  que  haja  entendimento  entre  os  Líderes

desta Casa a fim de que seja retirado esse requerimento de pedido de urgência. Só

assim manteremos um bom diálogo, salutar, democrático, para nos aprofundarmos,

de forma coerente, em cada projeto de lei.

Deputado Rogério  Correia,  quero parabenizar  V.  Exa.  e registrar  a competência

com que vem exercendo a liderança do nosso Bloco Minas sem Censura. Com muita

honra,  como Vice-Líder desse Bloco, tenho acompanhado essas questões em um

diálogo permanente com o governo. Nas poucas vezes em que tive oportunidade de

estar com o Governador, senti não só sua competência - todos já a conhecem -, mas

também a disposição para o diálogo. Há algum equívoco no processo de liderança

deste  governo.  Até  então  os  Líderes  desta  Casa  mostravam  abertamente  a

disposição para o diálogo.

Mas hoje agem de forma truculenta, talvez para demonstrar a esperteza e a força

que,  como todos sabemos,  tem a Maioria  do governo nesta Casa -  quando quer,

consegue  votar.  Não  é  esse  o  processo  democrático  que  queremos  implementar

nesta Casa. O que queremos é um processo de diálogo permanente, de consenso, e
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é o que esperamos de todos, seja da parte do Líder  do nosso Bloco Minas sem

Censura, de que sou Vice-Líder, seja da parte do Líder da Minoria ou do Colégio de

Líderes. Aproveito para conclamar todos os Deputados e Deputadas a seguirem o

exemplo da minha disposição de dialogar sempre - nas comissões, nos bastidores,

nas  discussões  sobre  projetos  de  lei  ou  mesmo  neste  Plenário.  Sempre  estou

disposto ao diálogo, mas não dessa forma, porque, depois de passarmos o dia inteiro

negociando,  com a disposição ao diálogo e à conversa,  chegamos aqui  e somos

“tratorados” e enganados desta maneira.

Acho  que  ainda  vamos  discutir  muito  hoje,  mas,  sinceramente,  saio  daqui

indignado. Neste primeiro semestre, tivemos cinco meses de discussões, de votações

e acordos nesta Casa, e eu não esperava terminá-lo dessa forma. Lembrando da

maneira  saudável  como,  durante  esses  meses,  construímos  harmoniosamente  a

relação entre Oposição e Situação nesta Casa, registro com total indignação a minha

manifestação  contrária  a  essa  votação,  pedindo  mais  uma  vez  aos  Líderes  do

Governo que busquem o entendimento e retirem esse requerimento de votação para

que possamos retomar o diálogo. Na hora que for preciso, quando o diálogo não for

mais possível, que joguemos o jogo, mas sabendo com quem vamos jogar. O que

não podemos é jogar sem saber  com quem jogamos ou com aqueles que fazem

simplesmente  o  jogo da esperteza.  Ninguém está  dizendo que o  Regimento  está

irregular e que a forma como procederam está errada, mas a maneira como agiram

certamente foi errada. O Colégio de Líderes, de que faço parte, por exemplo, não foi

comunicado. O que aconteceu foi exatamente o contrário, e termino lembrando isso

mais uma vez: ontem, participamos por todo o dia, com total disposição, da manhã à

noite, de diálogos permanentes na busca de um consenso, mas fomos surpreendidos

por  esse  requerimento.  Assim,  com  muita  indignação,  peço  a  compreensão  dos

Deputados e Deputadas, sobretudo dos Líderes, para que seja revista a proposta de

votação desse requerimento em urgência e seja aberto aqui novamente o diálogo, a

negociação. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, também estou muito preocupado com
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o  encaminhamento  desse  requerimento  nesta  Casa.  Quero  dizer  a  V.  Exa.,  aos

companheiros Deputados e aos Líderes na Casa que o nosso bloco não está fazendo

uma oposição vã.  Pode parecer que fazemos uma oposição de birra,  mas não é

assim. Neste momento, não queremos discutir apenas se o requerimento é correto ou

não, se está respaldado no Regimento ou não. Fato é que em nenhum Parlamento se

procede à votação de qualquer matéria utilizando-se desses instrumentos.

A não participação do Bloco Minas sem Censura e do Líder da Minoria, que não

subscrevem esse requerimento que vem à Mesa, demonstra que acabou o diálogo.

Mas acho que o diálogo ainda não acabou; ainda temos espaço para negociar. Não

se  trata  de  um  posicionamento  fechado  do  nosso  Bloco  em  relação  ao  fim  das

negociações;  o  que  queremos  é  dar  continuação  ao  diálogo.  Aliás,  ontem  foram

realizadas várias reuniões para que chegássemos a um acordo e procedêssemos às

votações  hoje.  Ainda  não  chegamos  a  isso,  mas  estou  confiante  em  que  ainda

podemos  buscar  um  acordo  que  resolva  os  problemas  que  estão  parando  as

votações neste Plenário e que são do conhecimento de todos.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, reitero o pedido do Deputado Rogério

Correia,  Líder  do  nosso  bloco,  que  foi  o  primeiro  a  encaminhá-lo  nesta  Casa:  a

suspensão dos trabalhos por um período de 10 ou 20 minutos para que possamos

chegar a um entendimento. Depois voltaremos à discussão e, quem sabe, teremos a

resolução dessas questões. Sr. Presidente, gostaria apenas de esclarecer que pedi a

suspensão dos trabalhos por 10 ou 20 minutos para que pudéssemos conversar com

os Líderes a fim de chegarmos, quem sabe, a um entendimento para procedermos às

votações  na  Casa.  Volto  a  reiterar  que  excluir  a  Oposição das  negociações  dos

acordos não é o melhor. Querer levar este Plenário para votação sem acordo é ter um

direito da Maioria nesta Casa. Agora tenho certeza de que, se o governo fizer isso,

estará  escolhendo  o  pior  caminho  porque,  na  verdade,  o  melhor  caminho  é  o

entendimento, é o respeito ao Parlamento e às forças deste Parlamento. Portanto,

nós, do Bloco Minas sem Censura, mais uma vez fazemos um apelo aos Líderes do

governo pela retirada do requerimento a fim de que possamos fazer uma discussão
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mais serena sobre as questões. Na verdade, temos uma série de problemas que,

aliás,  já  foram  mencionados  pelos  meus  companheiros  de  bloco  que  me

antecederam. São questões que precisam ser resolvidas, como as greves que estão

parando o Estado – a greve dos professores, do Ipsemg e da Polícia Civil  – e os

problemas que o Estado vem enfrentando hoje. Realmente o Estado passa por uma

série de problemas, e para que possamos suprir tudo isso, de acordo com o nosso

entendimento,  o  melhor  caminho seria  o  diálogo.  Estaremos  nos reunindo com o

nosso Líder  e  esperamos que os Líderes do  governo façam o  mesmo, para que

possamos fechar uma pauta mínima de votações e chegar à sexta-feira, último dia de

votações neste  primeiro  semestre,  tendo votado matérias  importantes  e  mostrado

serviço à nossa sociedade.  É por  isso que reitero ao Sr.  Presidente o pedido de

suspensão por 10 ou 20 minutos para entendimentos.

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.

Suspensão da Reunião

O  Sr.  Presidente  -  A  Presidência  vai  suspender  a  reunião  por  1  hora  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.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 13,

às  9  e  às  20  horas,  nos  termos  dos  editais  de  convocação,  bem  como para  a

ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem

do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
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DA 17ª LEGISLATURA, EM 30/6/2011

Às 14h7min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados  Délio  Malheiros  e  Duarte  Bechir  (substituindo  o  Deputado  Duilio  de

Castro,  por  indicação  da  Liderança  do  Bloco  Parlamentar  Social),  membros  da

supracitada Comissão.  Havendo número regimental,  o  Presidente, Deputado Délio

Malheiros, 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 a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício do Deputado João

Vitor  Xavier,  pelo  qual  encaminha  reclamação  e  documentação  do  Sr.  Lucas

Evangelista Ferreira,  que adquiriu  um apartamento  em construção da Construtora

Tenda, com entrega prevista para 30/3/2009, e não recebeu o imóvel. O Presidente

acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores

citados a seguir: Projetos de Lei nºs 158/2011 (Deputado Antônio Júlio), no 1º turno;

461/2011,  em  turno  único,  e  725/2011,  no  1º  turno  (Deputado  Délio  Malheiros).

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação do Plenário.  Após

discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de

Lei nº 1.083/2011 (relator:  Deputado Délio Malheiros, em virtude de redistribuição)

com a Emenda nº 1 ao Substitutivo nº  1 da Comissão de Constituição e Justiça.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos dos Deputados Délio Malheiros (2) em que solicita seja

realizada  reunião  de  audiência  pública  para  discutir  a  qualidade  dos  serviços

prestados pela concessionária de telefonia celular  Tim, tendo em vista constantes

falhas  nos  serviços  prestados  aos  consumidores  mineiros,  acarretando  a

indisponibilidade de sinal; seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais e

à  Polícia  Federal  pedido  de  informações  sobre  a  operação  Ouro  Branco  II,  que

detectou novas adulterações no leite processado em Leopoldina e Campo Belo, bem

como sobre indícios de prática desse ilícito por outras cooperativas; e do Deputado
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Fred Costa em que solicita seja realizada reunião de audiência pública conjunta com

a Comissão de Transporte,  Comunicação e  Obras Públicas  para  discutir  sobre  a

recente instalação de detectores de avanço de sinal  nos principais  corredores de

trânsito da Capital mineira. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

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

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

Sala das Comissões, 7 de julho de 2011.

Délio Malheiros, Presidente – Duilio de Castro – Tiago Ulisses.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

EMENDA Nº 4 AO PROJETO DE LEI Nº 2.109/2010

O art. 7º do Projeto de Lei nº 2.109/2010 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7º - O disposto no “caput” do art. 1º e nos arts. 2º a 6º aplica-se aos servidores

inativos nos termos da legislação vigente”.

Sala das Reuniões, 13 de julho de 2011.

Rogério Correia

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 5.092/2010

EMENDA Nº 7

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)



1241
____________________________________________________________________________

“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, a que se refere o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 18.975, de 29

de junho de 2010, contendo a Carreira de Professor de Educação Básica da Polícia

Militar,  carga  horária  semanal  de  trabalho  24  horas,  foi  publicado  no  “Diário  do

Legislativo” de 14.7.2011.

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

* - O Anexo II, a que se refere o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 18.975, de 29

de junho de 2010, contendo a Carreira de Professor de Educação Básica da Polícia

Militar,  carga  horária  semanal  de  trabalho  30  horas,  foi  publicado  no  “Diário  do

Legislativo” de 14.7.2011.

Sala das Reuniões, 13 de julho de 2011.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EMENDA Nº 8

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.”.

Sala das Reuniões, 13 de julho de 2011.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EMENDA Nº 9

Art. (...)  - O art. 12 do Projeto de Lei nº 5.092, de 2010, passa a ter a seguinte
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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:

“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
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(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

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.”

Sala das Reuniões, 13 de julho de 2011.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EMENDA Nº 10

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:
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“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.”.

Sala das Reuniões, 13 de julho de 2011.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EMENDA Nº 11

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).”

Sala das Reuniões, 13 de julho de 2011.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EMENDA Nº 12

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

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
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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.”

Sala das Reuniões, 13 de julho de 2011.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EMENDA Nº 13

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 §

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
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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.

Sala das Reuniões, 13 de julho de 2011.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EMENDA Nº 14

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:”

Sala das Reuniões, 13 de julho de 2011.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EMENDA Nº 15

Altera o art. 22 e acrescenta os § 1º e § 2º ao Projeto de Lei nº 5.092/2010.

Art. 1º – O art. 22 do Projeto de Lei nº 5.092/2010 passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 22 – A diferença entre o provento do servidor do Instituto de Previdência dos

Servidores do  Estado de Minas Gerais  – Ipsemg – cujo pedido de aposentadoria

tenha sido protocolado até a data do início de vigência da Lei nº 14.683, de 30 de

junho de 2003, com direito a percepção da remuneração de cargo de provimento em

comissão e a correlação prevista no Anexo V.11.4 da Lei Delegada nº 175, de 26 de

janeiro  de  2007,  passa  a  ter  natureza  de  vantagem  pessoal  nominalmente

identificada, sujeita à atualização decorrente da revisão geral da remuneração dos

servidores estaduais ou de previsão expressa em lei.

§ 1º – A parcela estabelecida no “caput” deste artigo passa a ser considerada para

fins  de  cálculos  de  quinquênios  e  adicionais  de  triênio,  como parte  integrante  do

provento básico.
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§ 2º – As alterações de valores resultantes do previsto no “caput” deste artigo e em

seu  parágrafo  1º  serão  retroativamente  consideradas  desde  a  aplicação  da  Lei

Delegada de nº 175, de 26 de janeiro de 2007.”

Sala das Reuniões, 13 de julho de 2011.

Rogério Correia

Justificação:  A emenda  ora  apresentada  está  em  conformidade  com  o  acordo

realizado em audiência da Secretaria de Planejamento e Gestão junto ao Ministério

Público de Minas Gerais. Desta forma objetiva-se a proposição da norma pelo anseio

de nossos representados, esperando contar com o apoio dos nobres colegas para a

aprovação desta proposição.

EMENDA Nº 16

Acrescente-se onde convier:

“Art. … - Os cargos de provimento efetivo a que se refere essa lei  e os demais

cargos de provimento efetivo estaduais serão providos por meio de concurso público

de provas e títulos realizado diretamente pelo Estado ou por meio de contratação,

precedida por procedimento licitatório,  de entidade pública ou empresa pública ou

privada.

§ 1º – Poderá ser dispensada de licitação a contratação de autarquia ou fundação

pública criada há mais de cinco anos, que tenha entre suas competências legais a

realização de concurso público e que tenha sido responsável pela realização de pelo

menos seis certames homologados nos três anos que antecederam o processo.

§ 2º – Somente serão habilitadas para a licitação empresas públicas ou privadas

que  comprovem  a  realização  de,  pelo  menos,  dez  concursos  públicos  para  o

provimento de cargos, homologados nos cinco anos que antecederam o processo.

§  3º  –  Não  serão  contratadas  entidades  públicas  ou  empresas,  públicas  ou

privadas, responsáveis pela realização,  nos últimos cinco anos, de concursos que

tenham sido objeto de anulação administrativa ou judicial em virtude de erros e falhas

constatadas  nas  fases  de  elaboração,  aplicação  e  correção  das  provas  e  de

divulgação de resultados.

§ 4º – Aplica-se também o disposto neste artigo aos concursos para o provimento

dos cargos a que se refere a Lei 13.919, de 1998, e dos empregos públicos a que se
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refere a Lei Complementar nº 73, de 2003.”

Sala das Reuniões, 13 de julho de 2011.

Ivair Nogueira

Justificação:  Tem  sido  constante  o  noticiário  acerca  da  anulação  de  concursos

públicos em decorrência de falhas ou problemas relacionados com a elaboração ou

com a aplicação das provas, em especial os relacionados com a elaboração ou com a

aplicação das provas, em especial os relacionados com o sigilo ou a isonomia na

correção. Quando isso acontece, há significativo desgaste e prejuízo, tanto para o

Estado quanto para os candidatos. A emenda que apresentamos estabelece algumas

condições  para  a  contratação  de  entidades  promotoras  dos  certames,  o  que,

certamente, irá contribuir para minimizar o problema.

EMENDA Nº 17

Acrescente-se onde convier:

“Art. … - A parcela denominada vantagem pessoal percebida pelo funcionário da

extinta Minas Caixa, absorvido nos quadros da administração direta, por força da Lei

nº  10.470,  tem  natureza  remuneratória  complementar,  razão  pela  qual  deve  ser

incorporada  ao  vencimento  básico  do  servidor  para  o  cálculo  das  vantagens  por

tempo de serviço, inclusive para incidência de adicional trintenário.”.

Sala de Reuniões, 13 de julho de 2011.

Doutor Viana

Justificação: A emenda em tela tem por escopo solucionar um problema de ordem

prática que afeta o servidor público oriundo da extinta Minas Caixa, absorvido por

força da Lei nº 10.470, de 1991. O art. 1º da referida lei dispõe o seguinte:

“Art. 1º - Os servidores da Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais  -  Minas

Caixa -, autarquia estadual, criada pela  Lei  nº  210, de 19 de setembro de 1896, são

absorvidos, em 15 de março  de 1991,  no  quadro  de pessoal da administração

direta  do   Poder Executivo,   observados  o  art. 19  do  Ato  das   Disposições

Constitucionais   Transitórias  da   Constituição   da   República  Federativa do Brasil,

as normas da Lei nº 10.254, de 20  de  julho de   1990,   as  de  seu  regulamento  e

os  demais  dispositivos  constitucionais aplicáveis à espécie.

(…) § 3º - Se o valor da remuneração for superior ao do símbolo de vencimento de
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posicionamento do servidor, resultante, para  efeito de  pagamento,  da  identificação

da  função  pública  com  classe correspondente ou equivalente em denominação,

atribuições  e   nível  de   escolaridade   à  de  Grupo  do  Quadro  Específico   do

Provimento  Efetivo,  previsto  no  Quadro  Permanente,  de  que  trata  o  Decreto   nº

16.409, de 10 de julho de 1974, e no Anexo II da Lei nº 9.772,  de 06 de julho de

1989, perceberá o servidor a diferença, a título de vantagem  pessoal, exceto se o

servidor puder ser  posicionado  em nível superior correspondente à remuneração

percebida.

§  4º -  Sobre  a  diferença referida no artigo incidirão  os adicionais  por tempo de

serviço  e  os  percentuais  de  reajustamento  de   vencimentos   concedido   ao

funcionalismo,  em  caráter  geral,correspondente   ao  respectivo  símbolo  de  seu

posicionamento, devendo  ser  absorvida  em  virtude  de  reclassificação  ou   de

investidura em cargo público.”.

Os  tribunais  já  estão  determinando  ao  Governo  cumprir  a  legislação dando  ao

servidor os direitos referentes ao seu enquandramento, preservando o valor nominal,

concedendo sempre o reajustamento de seus vencimentos,inclusive para cálculo das

vantagens por tempo de serviço e incidência de adicional trintenário.

EMENDA Nº 18

Acrescente-se onde convier:

“Art. … - O art. 9º da Lei nº 15.462, de de 13 de janeiro de 2005, passa a vigorar

acrescido do seguinte § 7º:

“Art. 9º - (....)

(....)

§ 7º – Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo de profissional de

Enfermagem, lotados no Quadro de Pessoal da Fhemig, que cumprem carga horária

semanal  de  trabalho  de  quarenta  horas  semanais,  poderão,  por  interesse  da

administração pública, optar por carga horária semanal de trabalho de trinta horas

semanais,  com  tabela  de  vencimento  proporcional  à  carga  horária,  mediante

aprovação do dirigente da referida entidade.”.

Sala das Reuniões, 13 de julho de 2011.

Carlos Mosconi
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EMENDA Nº 19

Dê-se ao art. 39 do Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº 5.092/2010 a seguinte

redação:

“Art. 39 – Passa a ter natureza de vantagem pessoal nominalmente identificada a

diferença entre o provento do servidor do Instituto de Previdência dos Servidores do

Estado de Minas Gerais – Ipsemg – cujo ato de aposentadoria tenha sido publicado

até a data do início da vigência da Lei nº 14.683, de 30 de julho de 2003, com direito

a  percepção  da  remuneração  de  cargo  de  provimento  em  comissão,  e  o  valor

resultante da revisão prevista no art. 17 da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de

2007.

§  1º  –  O disposto  neste artigo  aplica-se ao  servidor  que  tenha se  afastado  do

serviço em virtude de requerimento de aposentadoria protocolado até a data do início

da vigência da Lei nº 14.683, de 30 de julho de 2003, desde que os requisitos para a

aquisição do direito à aposentadoria tenham sido cumpridos até aquela data.

§ 2º – Os efeitos do “caput” deste artigo retroagem à data da revisão prevista no art.

17 da Lei Delegada nº 175, de 2007.

§ 3º – O valor da vantagem pessoal a que se refere o “caput” será gradualmente

incorporado ao provento básico do servidor, na proporção de 25% (vinte e cinco por

cento) ao ano, a partir do mês subsequente ao da publicação desta lei.

§ 4º – Em decorrência do disposto neste artigo, será revista a correlação efetuada

na data de publicação da Lei Delegada nº 175, de 2007, nos termos do item V.11.4 do

Anexo V da Lei Delgada nº 175, de 2007.”.

Sala das Reuniões, 13 de julho de 2011.

Délio Malheiros

EMENDA Nº 20

Fica suprimido o art. 10 do Substitutivo nº 1.

Sala das Reuniões, 13 de julho de 2011.

Rogério Correia

EMENDA Nº 21

Fica suprimido o art. 11 do Substitutivo nº 1.

Sala das Reuniões, 13 de julho de 2011.
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Rogério Correia

EMENDA NÃO RECEBIDA AO PROJETO DE LEI Nº 5.092/2010

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:

“Art. … - Para aplicação do disposto no § 1º do art. 1º da Lei nº 14.683, de 30 de

julho  de  2003,  será  considerado todo o  tempo de  efetivo  exercício  em  cargo  de

provimento em comissão exercido pelo servidor a que se refere o art. 4º da Lei nº

10.254, de 20 de julho de 1990.”.

Sala das Reuniões, 13 de julho de 2011.

Délio Malheiros

Justificação: Sabe-se que, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, foi

instaurado o regime jurídico único no âmbito da administração pública de todos os

entes federados. Em razão de tal inovação, o Estado de Minas Gerais editou a Lei nº

10.254,  em 20/7/90  que  transpôs  todos  os  servidores  públicos do  Estado para o

regime jurídico único então instituído, qual seja o estatutário, incluindo aí até mesmo

os  admitidos  mediante  convênio  com  entidade  da  administração  indireta,

transformando seus empregos em funções públicas de natureza estatutária.  Desta

forma,  a  citada  lei  atribuiu  a  todos  os  agentes  públicos  “status”  de  servidores

ocupantes de cargos efetivos, tanto para fins de prestação de serviço quanto para

lhes garantir os direito, vantagens e concessões inerentes ao cargo ocupado.

Apesar  do  caráter  permanente  do  vínculo  estatutário,  as  normas  estaduais

concernentes aos direitos concedidos aos servidores efetivos dão tratamento desigual

àqueles que exercem função pública, no que se refere ao direito à continuidade de

percepção  de  remuneração  de  cargo  em  comissão  para  fins  de  apostilamento  e

aposentadoria. Para sanar a desigualdade de tratamento da legislação local é que se

justifica  a  apresentação  desta  emenda,  que,  se  aprovada,  poderá  garantir  aos

servidores citados o benefício do apostilamento em cargo em comissão, conforme

preceitua o § 1º do art. 1º da Lei nº 14.683, de 2003.

Saliente-se que tal  medida,  se aprovada,  colocará fim à desigualdade existente

entre os servidores efetivos e aqueles que exercem função pública, impedindo que

estes tenham seus vencimentos reduzidos na ocasião da aposentadoria. Não é outra

a intenção que se percebe na redação do art. 22 deste projeto de lei, que possui a
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mesma pertinência temática, mas tem intuito de preservar tão somente os interesses

dos servidores do Instituto de Previdência do Estado de Minas Gerais – Ipsemg.

Registramos que, em regra, os servidores lotados na administração pública indireta,

bem como no Ministério Público, Tribunal de Contas e Tribunal de Justiça, tiveram o

reconhecimento  do  direito  ao  apostilamento,  mesmo  na  ausência  de  norma

autorizativa. Acrescente-se que, se aprovada for essa proposição, ela não terá efeitos

retroativos. Assim, não há que falar  em desobediência à Lei de Responsabilidade

Fiscal,  além  de  não  haver  grande  impacto  nos  gastos  com  pessoal,  já  que  o

apostilamento  será  pago  a  título  de  vantagem  pessoal,  conforme  legislação

supracitada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº

25/2011

Comissão Especial

Relatório

De autoria  de mais de um terço dos membros da Assembleia Legislativa, tendo

como  primeiro  signatário  o  Deputado  André  Quintão,  a  proposição  em  epígrafe

acrescenta o inciso XII ao art. 2º da Constituição do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 17/6/2011, foi  a proposição distribuída a

esta Comissão Especial para receber parecer,  nos termos do art.  188, combinado

com o art. 111, I, “a” do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em comento visa a acrescentar à Constituição do Estado dispositivo

incluindo a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais e regionais

entre os objetivos prioritários do Estado, já que este tem assumido cada vez mais o

papel de regulador da vida econômica e social, tornando-se responsável pela garantia

de condições dignas de vida de seus cidadãos

A erradicação  da  pobreza  e  a  redução  das  desigualdades  sociais  e  regionais,

objetivos  que  se  pretendem  acrescentar  à  Constituição  Estadual,  já  constituem

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no inciso III do art.

3º da Constituição Federal de 1988. No direito constitucional brasileiro, a definição

desses objetivos extrapola a enunciação de princípios, ganhando contornos de uma
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função  programática,  com  efeito  de  prescrever  ao  Estado  ações  em  favor  da

realização  de  valores  fundamentais  enunciados  na forma de  princípio.  Quando  o

constituinte impõe como objetivo a erradicação da pobreza e das desigualdades, visa

a assegurar a efetivação da igualdade e da justiça, valores enunciados no preâmbulo

da Carta Magna.

Não obstante os resultados da intervenção governamental em relação à superação

da pobreza, que, nos últimos anos, possibilitou a 28 milhões de brasileiros saírem da

pobreza absoluta e a 36 milhões ingressarem na classe média,  há ainda no País

cerca de 16 milhões de pessoas que permanecem na pobreza extrema, com renda

“per capita” mensal de até R$70,00. Os dados indicam que 21% dessa parcela da

população vive nas regiões Sul e Sudeste, 47% são moradores das áreas rurais e

40% têm menos de 14 anos de idade.

A  persistência  desse  fenômeno  é  resultado  de  uma  intervenção  estatal  que

historicamente  não  tomou  a  promoção  da  dignidade  humana  como  princípio

estruturador.

Os  problemas  da  desigualdade  e  da  pobreza  e  a  complexidade  das  políticas

voltadas para a sua superação têm sido tema de discussão nos eventos realizados

nesta Casa. Em junho de 2011, foi realizado um ciclo de debates para analisar as

estratégias  do  Plano  Brasil  sem  Miséria.  Como  desdobramento  desse  ciclo  de

debates, a Assembleia vai realizar, a partir de agosto, um seminário legislativo, com

etapas  regionalizadas,  de  modo  a  aprofundar  a  discussão  sobre  pobreza  e

desigualdade no Estado e sobre as alternativas para sua superação.

Consideramos, portanto, oportuno e necessário incluir, nas disposições preliminares

do Texto Constitucional,  a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades

sociais e regionais entre os objetivos prioritários do Estado. Nosso posicionamento se

fundamenta na concepção de que a função do Estado deve ir além de preservar a

segurança  dos  indivíduos  e  de  proteger  as  liberdades  individuais,  consistindo

essencialmente  em  promover  condições  que  favoreçam  a  garantia  da  dignidade

humana. Ao aprovar a proposição em tela, esta Casa reconhece a erradicação da

pobreza  e  a  redução  das  desigualdades  como  princípio  norteador  da  atuação

governamental, o que é fundamental para concentrar compromissos na produção de
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políticas  mais  efetivas  e  céleres  no  enfrentamento  desses  graves  problemas  que

persistem em nosso Estado.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  da  Proposta  de  Emenda  à

Constituição nº 25/2011, em 1º turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente – Adelmo Carneiro Leão, relator – Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 639/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe tem

por  objetivo  declarar  de  utilidade pública o Nacional  Futebol  Clube,  com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda no 1,

que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  639/2011  tem  por  escopo  declarar  de  utilidade  pública  o

Nacional Futebol Clube, com sede no Município de Belo Horizonte, entidade de direito

privado, sem fins econômicos, de caráter esportivo.

Com o propósito de  difundir  o civismo e a  cultura física,  a  instituição pratica e

compete  em  todas  as  modalidades  esportivas  amadoristas.  Desenvolve  ainda

projetos  em  parceria  com  organizações  governamentais  e  não  governamentais

visando ao desenvolvimento cultural, econômico, educacional, esportivo e social de

seus assistidos.

A Emenda no 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, tem por

finalidade adequar a denominação da entidade,  prevista no art.  1o do projeto, ao

consubstanciado no art. 1o de seu estatuto.

Diante  do  relevante  trabalho  que  o  Nacional  Futebol  Clube  desenvolve  para  o



1255
____________________________________________________________________________

incentivo do desporto, consideramos meritória a intenção de declará-lo de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 639/2011, em turno

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

Sala das Comissões, 13 de julho de 2011.

Gustavo Perrella, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 844/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria  do  Deputado  Délio  Malheiros,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Sociedade Além-Paraibana de Educação –

Sape –, com sede no Município de Além Paraíba.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme preceitua o art. 103,

I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 844/2011 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Sociedade Além-Paraibana de Educação – Sape –, com sede no Município de Além

Paraíba, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que desempenha importante

trabalho na área da educação.

Com o propósito  de  contribuir  para  o incremento  da  educação,  a  entidade cria

meios  adequados,  de  caráter  econômico-financeiro,  técnico-operacional  e

pedagógico, para o funcionamento de instituições municipais de ensino.

Não se pode negar que a educação é um dos setores mais importantes para o

desenvolvimento de um país. É por meio da produção de conhecimentos que uma

nação cresce, aumenta sua renda e eleva a qualidade de vida das pessoas.

Por essas razões, consideramos meritória a intenção de se conceder à entidade a

pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 844/2011, em turno

único.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2011.

Neilando Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.532/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar  de  utilidade pública a  entidade Missão Amor,  com sede no Município  de

Betim.

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 1.532/2011 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

entidade Missão Amor, com sede no Município de Betim, pessoa jurídica de direito

privado,  sem  fins  lucrativos,  fundada  em  1993,  que  tem  como propósito  realizar

importante trabalho na área social.

A documentação  anexada ao  processo  demonstra  que  a  instituição  desenvolve

atividades diversas voltadas para as pessoas de baixa renda, atuando nas áreas da

assistência social, educação, cultura, meio ambiente, esporte e lazer.

Promove  e  incentiva  ainda  a  criação  de  cursos  de  alfabetização  de  adultos  e

campanhas educativas com a participação de entidades civis, públicas e privadas,

elabora  e  apoia  ações  inovadoras  e  comprometidas  com  o  atendimento  às

necessidades de desenvolvimento da comunidade e contribui para o estabelecimento

de políticas públicas e programas intersetoriais, visando garantir a universalidade e a

qualidade  da atenção ao  desempregado  e  a  proteção à  sua  família.  Além  disso,

realiza  intercâmbios  para  a  produção  de  pesquisas  e  publicações,  bem  como

promove  eventos,  reuniões,  círculos  de  estudos,  conferências,  debates,  cursos,

palestras,  seminários  e  outros  e  apoia  projetos  de  melhoria  habitacional  e  de
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urbanização de favelas.

Por tudo isso, é oportuna a intenção de se conceder à Missão Amor a pretendida

declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.532/2011, em turno

único.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.612/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a ONG Juventude Viração, com sede no Município de

Barão de Cocais.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  12/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.612/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

ONG Juventude Viração, com sede no Município de Barão de Cocais.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  3o,  que os

membros dos Conselhos Diretor e Fiscal não serão remunerados; e, no art. 34, que,
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na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a

entidades  legalmente  constituídas,  sem  fins  lucrativos  e  com  objetivos  sociais

semelhantes.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição, apresentamos, ao final deste

parecer, a Emenda no 1, que dá nova redação ao art. 1o do projeto, a fim de adequar

a denominação da entidade ao consubstanciado no art. 1o de seu estatuto social.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.612/2011 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 Organização Não Governamental

(ONG) Juventude Viração – JVA –, com sede no Município de Barão de Cocais.”.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente e relator - Bonifácio Mourão - Delvito Alves - Rosângela

Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.670/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Cássio  Soares,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Bom Jardim das

Pedras, com sede no Município de Carmópolis de Minas.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada.  Cabe  agora  a  esta  Comissão  deliberar  conclusivamente  sobre  a

matéria, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.670/2011 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação  Comunitária  de  Bom  Jardim  das  Pedras,  com  sede  no  Município  de

Carmópolis  de  Minas,  entidade  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que

desempenha importante trabalho na área social.
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Visando  à  melhoria  das  condições  de  vida  da  comunidade,  a  entidade  presta

assistência social aos grupos vulneráveis; combate a fome e a pobreza; incentiva a

produção  de  alimentos  básicos;  realiza  campanhas  de  distribuição  de  alimentos,

agasalhos  e  medicamentos;  colabora  nos  programas  de  geração  de  emprego  e

renda;  auxilia  as  famílias  carentes  em  melhorias  habitacionais;  incentiva  a

agropecuária; integra seus beneficiários ao mercado de trabalho; protege a saúde e o

meio  ambiente;  elabora  projetos  para  o  atendimento  das  necessidades  da

comunidade;  desenvolve  atividades  promocionais,  culturais  e  recreativas;  apoia

projetos de promoção social e de cidadania; implementa e gerencia infraestruturas

comunitárias  de saúde,  saneamento básico,  habitação,  comunicação,  eletrificação,

cultura e esporte; promove a realização de compras em conjunto de matérias-primas

por grupos de interesse; colabora na execução de programas de extensão rural.

Pela  relevância  dos  trabalhos  desenvolvidos  pela  instituição,  consideramos

meritória  a  intenção  de  se  conceder  a  ela  a  pretendida  declaração  de  utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.670/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.677/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Projeto Esperança, com sede no Município

de Campo Belo.

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
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O Projeto de Lei nº 1.677/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Projeto  Esperança,  com  sede  no  Município  de  Campo  Belo,  entidade  de  direito

privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  finalidade  prestar  serviços  a  crianças,

adolescentes e adultos, dependentes químicos e em situação de risco, em sistema de

ambulatório e internação.

Visando  assegurar  o  bem-estar  social  dessas  pessoas,  a  entidade  desenvolve

programas sociais que beneficiam os desamparados, resgata a moral e o caráter dos

marginalizados,  mantém núcleos de prevenção,  recuperação e reintegração social

das  pessoas  dependentes  de  álcool,  drogas  e  sexo  e  desenvolve  programas  de

assistência  médico-odontológica.  Além  disso,  mantém  escolas  e  bibliotecas,

desenvolve  projetos  educacionais  e  culturais,  realiza  eventos  literários,  musicais,

teatrais e culturais e incentiva o desporto .

Diante do relevante trabalho desenvolvido pela entidade, consideramos meritória a

proposta de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.677/2011, em turno

único.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2011.

Doutor Wilson Batista, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.770/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de utilidade pública a Associação Comunitária  do Carmo de Nova União,

com sede no Município de Nova União.

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 a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  1.770/2011 tem por  escopo declarar  de  utilidade pública  a
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Associação Comunitária do Carmo de Nova União, com sede no Município de Nova

União,  entidade  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  finalidade

precípua prestar assistência às pessoas carentes.

Não  é  novidade  que  existem  milhares  de  pessoas  carentes  em  nosso  país.  A

pobreza é uma das grandes preocupações dos governos, que buscam desenvolver

políticas para combatê-la, criando empregos e proporcionando condições dignas de

vida para a população. Nesse contexto, o relevante trabalho realizado pela referida

Associação  contribui  com  o  esforço  de  atenuar  os  graves  problemas  sociais,

assegurando proteção e condições mínimas de sobrevivência a pessoas em situação

de miséria.

Por  essas  razões,  consideramos  meritório  que  lhe  seja  outorgado  o  título  de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.770/2011, em turno

único.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.777/2011

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  Associação  dos  Moradores  da  Comunidade  do

Povoado dos Machados, com sede no Município de Perdões.

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 a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  1.777/2011 tem por  escopo declarar  de  utilidade pública  a

Associação dos Moradores da Comunidade do Povoado dos Machados, com sede no

Município de Perdões, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que realiza
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trabalho social em prol da comunidade.

Com  esse  propósito,  a  Associação  presta  assistência  às  pessoas  carentes,

promove  a  cordialidade  entre  os  associados,  firma  convênios  com  entidades

congêneres e zela pela melhoria da qualidade de vida dos indivíduos.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  realizado  pela  instituição,  consideramos

meritória a concessão do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.777/2011, em turno

único.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.791/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de Boa Esperança, com sede no

Município de Caraí.

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 a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  1.791/2011 tem por  escopo declarar  de  utilidade pública  o

Conselho Comunitário de Boa Esperança, com sede no Município de Caraí, entidade

de direito privado, sem fins lucrativos, que desempenha importante trabalho na área

assistencial.

Na consecução de seus propósitos, a referida instituição desenvolve programas de

combate à fome e à pobreza, por meio do incentivo à produção de alimentos básicos;

promove  parceria  com órgãos  públicos  e  entidades  afins  no  sentido  de  atuar  na

geração de emprego e renda; oferece cursos profissionalizantes ligados às atividades

agropecuárias  e  à  prestação  de  serviços  à  comunidade;  fomenta  programas  de
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proteção  e  preservação  do  meio  ambiente.  Desempenha  também,  atividades  de

implementação e gerenciamento de infraestruturas comunitárias nas áreas de saúde,

saneamento básico, habitação, comunicação e eletrificação.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pela entidade, consideramos meritório

que lhe seja outorgado o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.791/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.792/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  Deputado Rogério  Correia,  o  projeto  de  lei  em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade pública  a  Organização Não  Governamental  Balanço

Social, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  1.792/2011 tem por  escopo declarar  de  utilidade pública  a

Organização Não Governamental  Balanço Social,  com sede no Município de Belo

Horizonte, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como finalidade

promover a educação, a profissionalização, a inclusão social, a cultura, a cidadania, a

saúde, o lazer, o bem-estar e a segurança da comunidade.

Com esse propósito, a referida instituição promove o desenvolvimentos econômico

e social das comunidades urbana e rural;  realiza cursos; auxilia os estudantes na

defesa de seus direitos; defende a inclusão digital; realiza eventos sociais, artísticos,

culturais,  lúdicos  e  de  lazer;  incentiva  a  prática  de  esportes;  implementa  ações

preventivas  de  saúde;  divulga  informações  relativas  à  saúde  reprodutiva,  ao
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planejamento  familiar  e  à  prevenção  das  doenças  sexualmente  transmissíveis;

disponibiliza atendimentos médico e odontológico; combate a pobreza e a violência;

presta assistência ao adolescente e ao jovem em situação de vulnerabilidade social;

desenvolve  ações  complementares  nas  áreas  de  saúde,  educação  e  segurança;

busca  estimular  a  prática  do  voluntariado;  promove  a  inclusão social;  incentiva  o

trabalho  artesanal  e  sua comercialização;  contribui  para  a  inserção de  jovens  no

mercado de trabalho e para a aquisição da primeira moradia; e atua em defesa do

meio ambiente.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pela entidade, consideramos meritório

que lhe seja outorgado o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.792/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.802/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar de utilidade pública o Centro de Formação Profissional Júlio Dário, com sede

no Município de Araxá.

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 a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.802/2011 tem por escopo seja declarado de utilidade pública o

Centro  de  Formação  Profissional  Júlio  Dário,  com  sede  no  Município  de  Araxá,

entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como propósito a assistência

social visando à inclusão social e à promoção da integração das pessoas carentes ao

mercado de trabalho.
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Na  consecução  desse  propósito,  a  referida  instituição  desenvolve  projetos  e

programas que permitam o acesso de seus assistidos ao conhecimento, à cultura, à

cidadania  e,  principalmente,  à  qualificação  profissional  e  complementar.  Estimula

também a busca de conhecimentos práticos e o acesso à tecnologia da informação,

promovendo a inclusão digital das pessoas carentes, além de combater a pobreza e

lutar pela preservação do meio ambiente.

Por sua atividade de significativa importância para a consolidação da cidadania das

pessoas menos favorecidas, consideramos que a entidade em análise é merecedora

do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.802/2011, em turno

único.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2011.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.862/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Celinho do Sinttrocel,  o  projeto  de lei  em tela tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Dona  de  Leite,  com  sede  no

Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.862/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Dona de Leite, 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
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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 o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as

atividades dos seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,

no  art.  32,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica, que esteja registrada no

Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.862/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente – Rosângela Reis, relatora – Bonifácio Mourão – Delvito

Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.863/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Celinho do Sinttrocel,  o  projeto  de lei  em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação PIM – Pessoas Interessadas em

Mudanças, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.863/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação PIM – Pessoas Interessadas em Mudanças, com sede no Município de

Coronel Fabriciano.
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Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 29, parágrafo

único, que as atividades dos seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores,

benfeitores  ou  equivalentes  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o

recebimento  de  vantagens,  gratificações  ou  benefícios,  a  qualquer  título  ou  de

qualquer  forma;  e,  no  art.  42,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, registrada no Conselho Nacional

de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.863/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente – Rosângela Reis, relatora – Delvito alves – Bonifácio

Mourão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.880/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a entidade Visão Solidária Assembleiana – Visa –, com

sede no Município de João Pinheiro.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.880/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade Visão Solidária Assembleiana – Visa –,  com sede no Município de João

Pinheiro.

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. 6º, § 2º, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere que tenha preferencialmente o mesmo objeto social; e, no art. 27, que as

atividades  de  seus  Diretores,  Conselheiros  e  associados  não  são  remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.880/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  –  Cássio  Soares,  relator  –  Bonifácio  Mourão  –

Rosângela Reis – Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.885/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  o  Clube  da  Melhor  Idade  Renascer,  com  sede  no

Município de Guaranésia.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  20/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto
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aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.885/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Clube da Melhor Idade Renascer, com sede no Município de Guaranésia.

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.  62,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, registrada no Conselho Nacional ou Municipal de Assistência Social, ou a

entidade  pública;  e,  no  art.  66,  que  seus  Diretores,  Conselheiros,  associados,

instituidores, benfeitores ou equivalentes não são remunerados, sendo-lhes vedado o

recebimento de vantagens ou benefícios.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.885/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente – Delvito Alves, relator – Bonifácio Mourão – Rosângela

Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.893/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duilio de Castro, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a entidade denominada Obra Social Monte Oreb, com

sede no Município de Contagem.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  27/5/2011  e  distribuída  às
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Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.893/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade denominada Obra Social Monte Oreb, com sede no Município de Contagem.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as

atividades dos seus diretores, conselheiros e associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação,  vantagem ou

benefícios;  e,  no  art.  32,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere sem fins lucrativos ou a entidade

pública.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, ao

final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º, com a finalidade

de adequar a denominação da entidade ao estabelecido no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.893/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a entidade denominada Obra Social e

Beneficente Monte Oreb, com sede no Município de Contagem.”.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.
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Bruno Siqueira, Presidente – Delvito Alves, relator – Bonifácio Mourão – Rosângela

Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.906/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Perrella, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Quilombola  Morro  de  Santo  Antônio  –

AQMSANTO –, com sede no Município de Itabira.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  27/5/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Direitos  Humanos.  Vem  agora  a  esta

Comissão a  fim  de ser  examinada preliminarmente  quanto  aos  aspectos  jurídico,

constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.906/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Quilombola  Morro  de  Santo  Antônio  –  AQMSANTO –,  com  sede  no

Município de Itabira.

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.  6º,  que  as

atividades dos seus Diretores não serão remuneradas; e, no art. 32, parágrafo único,

que,  na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere, com personalidade jurídica, que esteja registrada no Conselho

Nacional  de  Assistência  Social  e  preferencialmente  que  tenha  o  mesmo objetivo

social.

Conclusão
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Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.906/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente – Delvito Alves, relator – Rosângela Reis – Bonifácio

Mourão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.908/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Perrella, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Deficientes Eficientes – Adefe –, com

sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  27/5/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.908/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Deficientes  Eficientes  – Adefe –,  com sede no Município de Belo

Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 6º, que seus

Diretores,  Conselheiros,  associados,  instituidores,  benfeitores  ou  equivalentes  não

são remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de vantagens ou benefícios; e,
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no  art.  21,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.908/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente – Delvito Alves, relator – Rosângela Reis – Bonifácio

Mourão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.913/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Água Limpa dos Vieiras –

Acalv –, com sede no Município de Ipaba.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  27/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.913/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária de Água Limpa dos Vieiras – Acalv –, com sede no Município

de Ipaba.

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,  no  art.  29,  que as

atividades dos seus diretores, conselheiros e associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,

no  art.  39,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica, que esteja registrada no

Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.913/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente – Rosângela Reis, relatora – Bonifácio Mourão – Delvito

Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.921/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Obra Social Glorieux, com sede no Município de Betim.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.921/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Obra Social Glorieux, com sede no Município de Betim.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
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exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 26, que os seus

Diretores e Conselheiros não serão remunerados; e, no art. 40, que, na hipótese de

sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade qualificada nos

termos da Lei Federal nº 9.790, de 1999, que dispõe sobre a qualificação de pessoas

jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade

Civil de Interesse Público – Oscips –, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo

social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.921/2011.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente e relator – Delvito Alves – Rosângela Reis – Bonifácio

Mourão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.923/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei  em tela tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Escola  de  Samba  Águia  de  Ouro,  com  sede  no

Município de Muzambinho.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.923/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Escola de Samba Águia de Ouro, 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
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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 o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 25, que os seus

Diretores, Conselheiros, associados e mantenedores não serão remunerados, sendo-

lhes vedado o recebimento de lucros ou dividendos; e, no art. 31, que, na hipótese de

sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere sem

fins lucrativos.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.923/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente – Rosângela Reis, relatora – Bonifácio Mourão – Delvito

Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.929/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir,  o projeto de lei  em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Assistencial Esportiva e Cultural de Jacinto

– Aasescuj –, com sede nesse Município.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.929/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Assistencial Esportiva e Cultural de Jacinto – Aasescuj –, com sede nesse

Município.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  29,  que as

atividades dos seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,

no  art.  33,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica, que esteja registrada no

Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.929/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente – Delvito Alves, relator – Bonifácio Mourão – Rosângela

Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.936/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar  de utilidade pública a  Associação de Cooperação Agrícola  Assentamento

Liberdade – Acoal –, com sede no Município de Periquito.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.936/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
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Associação de Cooperação Agrícola Assentamento Liberdade – Acoal –, com sede no

Município de Periquito.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 10, § 1º, que as

atividades dos seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e, no art. 28,

que,  na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade  de  agricultores  congênere,  juridicamente  constituída  e  devidamente

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.936/2011.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente – Rosângela Reis, relatora – Delvito Alves – Bonifácio

Mourão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.938/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ulysses Gomes, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Amigos do Bairro Machados – Assabam

–, com sede no Município de São José do Alegre.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.938/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Amigos do Bairro Machados – Assabam –, com sede no Município de

São José do Alegre.

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.  32,  que as

atividades dos seus diretores, conselheiros,  associados ou instituidores não serão

remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,

bonificação  ou  vantagem;  e,  no  art.  34,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o

patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,  juridicamente

constituída, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.938/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente – Bonifácio Mourão, relator – Rosângela Reis – Delvito

Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.942/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Carlin  Moura, o projeto de lei  em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Santa Luzia Futebol Clube, com sede no Município de

Contagem.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude. Vem agora a
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esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,

constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.942/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Santa Luzia Futebol Clube, com sede no Município de Contagem.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 66, parágrafo

único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá em

favor de entidade congênere, legalmente constituída, que tenha sido declarada de

utilidade pública; e, no art. 76, que as atividades dos seus Diretores, Conselheiros,

associados  ou  instituidores  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o

recebimento de vantagens ou benefícios.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.942/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente – Delvito Alves, relator – Bonifácio Mourão – Rosângela

Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.016/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro do

Fundão, com sede no Município de Coqueiral.
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A matéria  foi  publicada no  “Diário  do  Legislativo”  de  11/6/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.016/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Moradores do Bairro do Fundão, com sede no Município

de Coqueiral.

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. 30 veda a remuneração de

seus Diretores, Conselheiros e associados; e o art. 32 dispõe que, na hipótese de sua

dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,

legalmente constituída e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.016/2011.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente – Rosângela Reis, relatora – Delvito Alves – Bonifácio

Mourão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 120/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei nº 120/2011, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 79/2007, dispõe sobre a cobrança da taxa de
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estacionamento  em  “shopping  centers”  e  hipermercados  sediados  no  Estado  de

Minas Gerais.

Foram anexados à proposição o Projeto de Lei nº 570/2011, do Deputado Sargento

Rodrigues,  o  Projeto  de  Lei  nº  576/2011,  do  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  o

Projeto de Lei nº 1.214/2011, do Deputado Gustavo Valadares, e o Projeto de Lei nº

2.186, da Deputada Liza Prado, por conter matéria de conteúdo similar.

Publicado no  “Diário  do  Legislativo”  de  18/2/11,  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, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  em  exame  pretende  instituir  a  gratuidade  nos  estacionamentos  de

“shopping centers” e hipermercados do Estado de Minas Gerais, quando o veículo

permanece  no  local  por  período  máximo  de  uma  hora  e  o  consumidor  adquire

produtos  ou  serviços  em  valores  correspondentes  ao  décuplo  do  custo  da

permanência.

Proposição idêntica tramitou nesta Casa na legislatura anterior, oportunidade em

que  esta  Comissão  analisou  detidamente  a  matéria  no  que  tange  ao  juízo  de

admissibilidade.  Como  não  houve  mudanças  constitucionais  supervenientes  que

propiciassem  uma  nova  interpretação  do  projeto,  somos  levados  a  ratificar  o

posicionamento  expressado  anteriormente  e  reproduzir  a  argumentação  jurídica

apresentada na ocasião:

“A exploração comercial dos estacionamentos localizados nos “shopping centers” e

supermercados tornou-se uma prática comum em todo o País, sendo considerada

uma iniciativa lícita, desenvolvida em estrita consonância não só com os princípios

gerais que regem a atividade econômica, mas também com as normas municipais

que disciplinam o uso e a ocupação do solo urbano. Com efeito, a Carta da República

consagrou o princípio da livre iniciativa, que assegura a todos o exercício de qualquer

atividade  econômica,  independentemente  de  autorização  de  órgãos  públicos,

ressalvando-se,  apenas,  os  setores  considerados  estratégicos.  Nesses,  o  Estado,

com fundamento na segurança nacional, impede o particular de exercer a atividade,
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conforme ocorre com a pesquisa, a lavra e o processamento de minerais nucleares

ou, mesmo, com a exploração do setor petrolífero. Ocorrendo a prestação do serviço,

que, no caso em tela, consiste no estacionamento e na guarda do veículo, haverá de

ser  reconhecido  o  legítimo  direito  do  explorador  da  atividade  econômica  à  justa

remuneração, seja ele o proprietário do estabelecimento, seja ele um terceiro. Em

que  pese  ao  fato  de  a  medida  ter  alcance  popular,  sua  adoção  comportaria

contradição: se, por um lado, veda a cobrança pela prestação do serviço, por outro os

tribunais  brasileiros,  de  forma  unânime,  reconhecem  a  responsabilidade  do

fornecedor do serviço pelo pagamento de indenizações decorrentes de dano ou furto

de veículo ocorrido em seu estacionamento. A aprovação da proposta poderia criar

uma situação peculiar para os empresários que exploram esse ramo de atividade,

pois estariam eles impedidos de perceber remuneração pelos serviços que prestam,

mas, ao mesmo tempo, obrigados a indenizar danos e furtos de veículos cuja guarda

lhes fora confiada.  Enfatize-se, ainda, que a proposta não se compatibiliza com o

princípio da livre concorrência, insculpido na Constituição Federal, pois, certamente, o

consumidor faria opção por estacionar o veículo no supermercado ou no “shopping

center”  mais  próximo,  com prejuízo  para  os  demais  exploradores desse ramo de

atividade instalados na periferia desses estabelecimentos comerciais”.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 120/2011.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Cássio Soares, relator  - Bruno Siqueira -  Delvito

Alves - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 159/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei nº 159/2011, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  60/2007,  institui  a  política  estadual  de

educação preventiva e atenção integral ao usuário de drogas.

Em  atendimento  ao  disposto  no  art.  173,  §  2º,  do  Regimento  Interno,  foram
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anexados à proposição o Projeto de Lei  nº 549/2011, da Deputada Liza Prado;  o

Projeto  de  Lei  nº  714/2011,  do  Deputado  Wander  Borges;  o  Projeto  de  Lei  nº

944/2011,  do Deputado Carlin  Moura;  o Projeto de Lei  nº  945/2011, do Deputado

Carlin Moura; o Projeto de Lei nº 1.212/2011, do Deputado Gustavo Valadares; e o

Projeto de Lei nº 1.261/2011, do Deputado Leonardo Moreira.

Examinado  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  de  Justiça,  que

concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria com

as Emendas nºs 1 a 5, que apresentou, vem agora o projeto a esta Comissão para

que seja emitido parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o

art. 102, XI, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise  pretende instituir  uma política  estadual  voltada para  a

prevenção  do  uso  de  drogas  bem  como  para  o  tratamento,  a  assistência  e  a

reinserção social  dos usuários  de drogas e seus familiares.  Para isso,  estabelece

diretrizes orientadoras e ações a serem desenvolvidas pelo Estado.

O uso indevido de drogas lícitas, como o tabaco e o álcool, e ilícitas é um grande

problema de saúde pública em todo o mundo e tem consequências graves para o

usuário e a sociedade, relacionando-se diretamente com a violência.

No Relatório  sobre a Saúde no Mundo 2001  – Saúde Mental Nova Concepção,

Nova Esperança –, publicado pela Organização Mundial de Saúde – OMS –, afirma-

se que cerca de 10% da população dos centros urbanos de todo o mundo consomem

abusivamente substâncias psicoativas, independentemente de idade, sexo, nível de

instrução e poder aquisitivo.

O relatório mundial sobre drogas, de 2010, elaborado pelo Escritório das Nações

Unidas sobre Drogas e Crimes – UNODC –, estima que 155 milhões a 250 milhões

de  pessoas  no  mundo  usaram  substâncias  ilícitas  pelo  menos  uma  vez  no  ano

anterior ao da pesquisa.

No Brasil, os dados mais recentes em relação ao uso de drogas em geral são de

2005, reunidos a partir  do segundo Levantamento Domiciliar sobre Uso de Drogas

Psicotrópicas, realizado em 108 cidades brasileiras com mais de 200 mil habitantes

pelo Centro Brasileiro de Informação sobre Drogas – Cebrid –, a pedido da Secretaria
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Nacional de Políticas sobre Drogas – Senad. Segundo os dados levantados em uma

amostragem de 7.939 entrevistas, as drogas mais utilizadas, excluindo o álcool e o

tabaco,  foram  a  maconha,  seguida  pelos  solventes  e  pelos  benzodiazepínicos.  A

cocaína, o “crack” e a merla foram utilizados por, respectivamente, 2,9%, 0,7%, e

0,2% das pessoas entrevistadas.  Já em relação à dependência de drogas, o álcool

ficou em primeiro lugar (12,3%), o tabaco em segundo lugar (10,1%) e a maconha,

em terceiro (1,2%).

As políticas públicas para o enfrentamento do problema devem abranger não só

estratégias relativas à saúde, mas também à segurança e à educação, entre outras.

Dessa  forma,  as  políticas  já  criadas  para  lidar  com  a  questão  têm  origem  em

diferentes  órgãos  do  poder  público,  como  o  Ministério  da  Saúde  e  o  Conselho

Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, e trazem diferentes perspectivas para

abordar  o  problema.  Citaremos,  a  seguir,  algumas  dessas  políticas  em  vigor  em

âmbito nacional e estadual.

O  Conselho  Nacional  Antidrogas  editou  a  Resolução  Nº3/Gsipr/Ch/Conad,  de

27/10/2005,  aprovando a  Política  Nacional  sobre  Drogas,  que  tem por  objetivo  a

construção uma sociedade protegida do uso de drogas ilícitas e do uso indevido de

drogas  lícitas.  O  princípio  que  fundamenta  todas  as  suas  ações  é  o  da

responsabilidade compartilhada, que consiste em uma atuação conjunta dos diversos

segmentos do governo e da sociedade para reduzir a oferta e a demanda de drogas e

os danos advindos de seu consumo.

Ainda em âmbito federal, foi editada a Lei nº 11.343, de 23/8/2006, que instituiu o

Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad.

O Estado de Minas Gerais, por sua vez, editou o Decreto nº 44.360, de 24/7/2006,

que instituiu a Política Estadual sobre Drogas, com os mesmos princípios da Política

Nacional.

No  Estado,  o  órgão  competente  para  tratar  da  questão  das  drogas  é  a

Subsecretaria  de  Políticas  sobre  Drogas,  inserida  atualmente  na  estrutura  da

Secretaria de Estado de Defesa Social – Seds.

No campo da saúde, o Ministério da Saúde – MS – instituiu a Política de Atenção a

Usuários de Álcool e Outras Drogas, que está integrada às propostas elaboradas pela
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Área Técnica de Saúde Mental - Álcool e Drogas, bem como às demais áreas do

referido órgão. Ressalte-se que a política de saúde mental vigente é respaldada pela

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. Assim sendo, a Lei Federal nº 10.216, de 2001, também vem a ser o

instrumento legal para a Política de Atenção aos Usuários de Álcool e Outras Drogas,

que  também  se  encontra  em  sintonia  com  as  propostas  e  pressupostos  da

Organização Mundial da Saúde.

É importante citar a Portaria do Ministério da Saúde nº 2.197/GM, de 14/10/2004,

que redefiniu e ampliou a atenção integral para usuários de álcool e outras drogas, no

âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. Além dela, há a Portaria nº 816/GM, de

30/4/2002, também do MS, que institui o Programa Nacional de Atenção Comunitária

Integrada a Usuários de Álcool e outras Drogas.

Ainda em âmbito federal, o governo editou o Decreto nº 7.179, de 20/5/2010, que

institui  o  Plano  Integrado  de  Enfrentamento  ao  “Crack”  e  Outras  Drogas,  com  o

objetivo de coordenar as ações federais de prevenção, tratamento, reinserção social

do usuário,  bem como combater o tráfico, em parceria com Estados, Municípios e

sociedade civil.

O  plano,  composto  de  ações  de  aplicações  imediata  e  ações  estruturantes,  se

fundamenta  na  articulação  permanente  entre  as  políticas  e  ações  de  saúde,

assistência social, segurança pública, educação, desporto, cultura, direitos humanos,

juventude, em consonância com os pressupostos, diretrizes e objetivos da Política

Nacional sobre Drogas.

No âmbito do Estado, destacamos a Lei nº 16.276, de 19/7/2006, que dispõe sobre

a atuação do Estado na prevenção, no tratamento e na redução de danos causados à

saúde pelo  uso abusivo  de  álcool  e  outras  drogas.  A referida  norma,  contudo,  é

menos detalhada em seus dispositivos e restringe-se à atuação do Estado na área da

saúde.

Mesmo já havendo muitas normas que dispõem sobre o tema, o projeto em análise

é de grande relevância, pois estabelece diretrizes e objetivos de uma política sobre

álcool  e  drogas  mais  ampla,  que  prioriza  as  ações  de  prevenção.  Além  disso,
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determina que a referida  política  deve ser  executada de forma integrada com as

políticas  de  assistência social  e  educação e que sua implementação ocorrerá em

articulação com a União, os Municípios e a sociedade. Dessa forma, ao dispor sobre

os diversos aspectos da complexa questão do uso de drogas em nossa sociedade,

espera-se que a política a ser instituída seja abrangente e efetiva.

Julgamos necessário efetuar algumas alterações para alinhar o projeto em exame à

política  nacional  sobre  drogas,  bem como às  normas  editadas  pelo  Ministério  da

Saúde,  o  que  fizemos  por  meio  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  ao  final  deste

parecer. No substitutivo, propomos alteração do nome da política a ser instituída para

política estadual sobre álcool e outras drogas, termo que abrange drogas lícitas como

tabaco e álcool, bem com ilícitas. Ressalte-se que no substitutivo foram incorporadas

as  alterações  apresentadas  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  e  alguns

comandos dos projetos anexados.

Por determinação da Decisão Normativa da Presidência nº 12, de 6/4/2003, esta

Comissão deve se manifestar também sobre os projetos anexados à proposição em

análise.

O Projeto de Lei nº 549/2011 dispõe sobre a instituição, no Estado, de uma política

de prevenção e cessação do tabagismo, alcoolismo e toxicomania, no âmbito dos

Programas de Atenção Básica. A respeito da prevenção e da cessação do tabagismo,

já vigora no Estado a Lei nº 12.903, de 23/6/98, que define medidas para combater o

tabagismo no Estado e proíbe o uso de cigarro e similares nos locais que menciona.

Esclarecemos ainda que o substitutivo ora apresentado trata de política de álcool e

outras  drogas,  expressão  que  inclui  tanto  o  álcool  como  o  tabaco,  conforme

explicamos anteriormente.

Por sua vez, o Projeto de Lei nº 714/2011 pretende instituir uma política estadual de

enfrentamento do “crack” e outras drogas. Entendemos que o objetivo de tal projeto

foi atendido no substitutivo apresentado ao final deste parecer, em que se determina

seja dada ênfase às ações de prevenção, tratamento e reinserção social dos usuários

de  “crack”  e  “oxi”,  em  consonância  com  o  Plano Integrado de  Enfrentamento  ao

“Crack” e Outras Drogas, citado anteriormente.

Quanto ao Projeto de Lei nº 944/2011, que institui Política de Educação, Prevenção



1288
____________________________________________________________________________

e Contenção ao Uso de Álcool, Tabaco e Outras Drogas na escola, no trabalho e na

família,  e ao Projeto de Lei nº 945/2011, que dispõe sobre a Política Estadual de

Redução  de  Danos  Causados  à  Saúde  dos  Usuários  de  Drogas,  também

incorporamos seus conteúdos no substitutivo apresentado.

Por fim, em relação ao Projeto de Lei nº 1.212/2011, que pretende instituir a Política

de Informação e  Prevenção sobre  o  Uso de Álcool  e  Drogas nas instituições de

ensino superior públicas e privadas do Estado de Minas Gerais, e ao Projeto de Lei nº

1.261/2011,  que dispõe sobre  a Política Educacional  de Resistência  às  Drogas –

Adolescente, a ser desenvolvida nas redes de ensino pública e particular do Estado,

informamos que o substitutivo contém dispositivo que dispõe sobre a inclusão, no

ensino básico e superior, de conteúdos relativos à prevenção do uso e do abuso de

álcool e outras drogas. Dessa forma, consideramos que os objetivos das proposições

citadas também foram atendidos.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 159/2001, em 1º

turno,  na  forma do Substitutivo nº  1,  apresentado a  seguir.  Com a aprovação do

Substitutivo  n°1,  ficam  prejudicadas  as  Emendas  nºs  1  a  5,  apresentadas  pela

Comissão de Constituição e Justiça.

PROJETO DE LEI Nº 159/2011

Estabelece as diretrizes e os objetivos da política estadual sobre álcool e outras

drogas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – A política estadual sobre álcool e outras drogas obedecerá ao disposto

nesta  lei  e  será  implementada  em  articulação  com  a  União,  os  Municípios  e  a

sociedade.

Art.  2º  – A política estadual  sobre álcool  e outras drogas tem como princípio  a

redução dos danos sociais e à saúde decorrentes do uso e do abuso de álcool e

outras drogas.

Art. 3° – Serão observadas, na implementação da pol ítica de que trata esta lei, as

seguintes diretrizes:

I  –  priorizar  a  prevenção do uso e  abuso de álcool  e outras  drogas,  por  ser  a
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intervenção mais eficaz e de menor custo para a sociedade;

II – reconhecer as diferenças entre o usuário, o dependente e o traficante;

III – tratar sem discriminação os usuários e os dependentes de drogas lícitas ou

ilícitas;

IV  –  fundamentar  em evidências  científicas  os  programas,  projetos  e  ações  da

política  de  que  trata  esta  lei  e  divulgar  as  pesquisas  científicas  na  área  para  o

aprimoramento e a adequação da política e de suas estratégias;

V – reconhecer o uso indevido das drogas lícitas como fator importante na indução

de  dependência,  devendo,  por  essa  razão,  ser  objeto  de  um  adequado  controle

social,  especialmente  nos  aspectos  relacionados  com  a  propaganda,  a

comercialização  e  o  acesso  de  determinados  segmentos,  tais  como  crianças  e

adolescentes;

VI – dirigir as ações de educação preventiva, de forma continuada, com ênfase no

indivíduo e seu contexto sociocultural, buscando desestimular o uso inicial de álcool e

outras  drogas,  incentivar  a  diminuição  do  consumo  e  reduzir  os  riscos  e  danos

associados a seu uso;

VII – propor a inclusão, nos currículos da educação básica e superior, de conteúdos

relativos à prevenção do uso e abuso de álcool e outras drogas;

VIII – priorizar, na elaboração de programas de saúde para o trabalhador e seus

familiares,  ações interdisciplinares e  contínuas,  de  caráter  preventivo  e educativo,

fundadas  no  processo  da  responsabilidade  compartilhada  por  empregado  e

empregador, enfatizando a prevenção, no ambiente de trabalho, do uso e do abuso

de álcool e outras drogas;

IX – reconhecer a estratégia de redução de danos como medida de intervenção

preventiva, assistencial e de promoção da saúde e dos direitos humanos que visa à

melhoria da qualidade de vida e do bem-estar individual e comunitário, levando em

consideração o contexto de vulnerabilidade e o risco social;

X – promover e implementar a integração das ações de redução de danos com

outros programas de saúde pública;

XI  –  promover  estratégias  de  elaboração  de  material  educativo,  sensibilização,

divulgação e discussão com a sociedade sobre redução de danos;
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XII  –  estabelecer  parcerias  e  convênios  entre  o  Estado  e  instituições  ou

organizações  públicas,  não  governamentais  ou  privadas  que  contribuam  para  o

tratamento,  a recuperação, a redução de danos sociais e à saúde e a reinserção

social e ocupacional do usuário de álcool e outras drogas.

Art. 4º – São objetivos da política estadual sobre álcool e outras drogas:

I – desenvolver e implementar, por meio da destinação descentralizada de recursos

técnicos e financeiros, modalidades de prevenção do uso e do abuso de álcool e

outras  drogas,  de  tratamento,  recuperação,  reinserção  social  e  ocupacional  dos

usuários e de redução de danos sociais e à saúde dos usuários;

II – promover a reinserção social dos usuários de álcool e outras drogas mediante

ações intersetoriais que envolvam trabalho, cultura, lazer e educação;

III  –  definir  normas  mínimas  de  funcionamento  de  instituições  dedicadas  ao

tratamento, à recuperação, à reinserção social e ocupacional e à redução de danos

sociais e à saúde, quaisquer que sejam os modelos ou formas de atuação, bem como

monitorá-las e fiscalizá-las;

IV – avaliar e acompanhar sistematicamente os diferentes tratamentos e iniciativas

terapêuticas, com o fim de promover aqueles que obtiverem resultados favoráveis;

V – conscientizar o usuário e a sociedade de que o uso de drogas ilícitas alimenta

as atividades e organizações criminosas;

VI – estender as ações da política de que trata esta lei à Rede Complementar de

Suporte Social na Atenção ao Dependente Químico;

VII – fomentar a realização de estudos e pesquisas, submetidas a comitê de ética,

visando à inovação dos métodos e programas de prevenção, tratamento e reinserção

social, bem como de redução da demanda, da oferta e dos danos sociais e à saúde;

VIII – assegurar o efetivo controle social sobre os gastos e ações preconizadas na

política de que trata esta lei, em todas as etapas de sua implementação.

Art. 5º – No que se refere à capacitação das pessoas que atuem na execução da

política de que trata esta lei, o Estado garantirá:

I – a capacitação e a formação de pessoas em todos os segmentos sociais para a

ação efetiva e eficaz de redução da demanda de álcool e outras drogas, de sua oferta

e  dos  danos  decorrentes  do  uso  e  abuso,  fundamentada  em  conhecimentos
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científicos validados e em experiências exitosas;

II  – a qualificação de pessoal para o atendimento ao usuário de álcool e outras

drogas na rede de urgência e emergência;

III – a destinação de recursos para treinamento, capacitação e supervisão técnica

de profissionais para desenvolver atividades de redução de danos e o apoio para a

regulamentação  do  trabalho  do  agente  redutor  de  danos,  visando  a  seu

reconhecimento como profissional de saúde;

IV – o estímulo à formação de multiplicadores em atividades relacionadas à redução

de danos, objetivando um maior envolvimento da comunidade com essa estratégia;

V – o estabelecimento de parcerias com instituições de ensino e polos permanentes

de educação para a capacitação continuada das pessoas que atuem na execução da

política de que trata esta lei;

VI – a capacitação continuada em prevenção do uso e abuso de álcool e outras

drogas para os pais ou responsáveis, representantes de entidades governamentais,

não governamentais e da iniciativa privada, educadores, religiosos, líderes estudantis

e  comunitários,  conselheiros  estaduais  e  municipais  e  outros  atores  sociais,

objetivando o engajamento nas atividades preventivas, com base na responsabilidade

compartilhada.

Art. 6º – Na implementação da política de que trata esta lei, cabe ao poder público:

I – promover e garantir a articulação das intervenções para tratamento, redução de

danos  sociais  e  à  saúde  e  reinserção  social  e  ocupacional,  em  rede  estadual,

integrando o  Sistema Único de  Saúde –  SUS –,  o Sistema Único de  Assistência

Social  –  Suas  –  e  a  Rede  Complementar  de  Suporte  Social  na  Atenção  ao

Dependente Químico;

II – organizar, no atendimento ao usuário de álcool e outras drogas, uma linha de

cuidados  integrais,  que  inclua  todos  os  níveis  de  atenção,  com  assistência

multiprofissional e interdisciplinar ao usuário e a seus familiares;

III – fortalecer o componente de saúde mental na atenção ao usuário de álcool e

outras drogas nas Equipes de Saúde da Família e nos Núcleos de Apoio à Saúde da

Família – Nasf –;

IV – incentivar a ampliação, nos hospitais gerais integrantes do SUS, do número de
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leitos  de  atenção  integral  em  saúde  mental  especializados  em  atendimento  ao

usuário de álcool e outras drogas;

V – apoiar a ampliação e o fortalecimento da rede de atenção integral para usuários

de  álcool  e  outras  drogas  nas  microrregiões  sanitárias  por  meio  de  incentivo

financeiro destinado à implementação de Centros de Atenção Psicossocial – Álcool e

Outras  Drogas – Caps-AD –,  de Centros de Atenção Psicossocial  Infantojuvenil  –

Caps-i – e de Centros de Atenção Psicossocial 24 horas – Caps-III;

VI – fortalecer a Rede Complementar de Suporte Social e Atenção ao Dependente

Químico por meio de incentivo financeiro e parcerias com universidades, faculdades e

associações de apoio comunitário;

VII – apoiar a construção de centros de convivência para auxiliar no tratamento de

usuários de álcool e outras drogas;

VIII – manter e atualizar, de forma contínua, o banco de dados Observatório Mineiro

de  Informações  sobre  Drogas  –  Omid  –,  por  meio  da  realização  periódica  de

levantamentos sobre o consumo de drogas lícitas e ilícitas no Estado, com o fim de

diagnosticar a prevalência do uso e do abuso de álcool e outras drogas e orientar a

implementação de programas e políticas públicas nos Municípios;

IX – incentivar,  articular  e garantir, por meio do Conselho Estadual Antidrogas –

Conead –, o desenvolvimento de estratégias de planejamento e avaliação da inserção

da política de que trata esta lei nas políticas de educação, assistência social, saúde e

segurança pública;

X – reconhecer o Sistema Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas – Sead –

como instância destinada a fiscalizar  as  ações da política de  que trata esta  lei  e

alinhá-las com as ações nacionais e municipais;

XI – promover a municipalização das ações da política de que trata esta lei com a

efetiva  participação  da  sociedade,  para  o  desenvolvimento  de  ações  locais

específicas;

XII – garantir recursos no orçamento do Estado para a prevenção do uso e abuso

de álcool e outras drogas, para o tratamento e a reinserção social dos usuários, para

a estratégia de redução de danos e para a realização de pesquisas que subsidiem o

aprimoramento e a adequação da política de que trata esta lei;



1293
____________________________________________________________________________

XIII – monitorar a efetividade das ações de prevenção do uso e do abuso de álcool

e outras drogas, de tratamento e reinserção social  dos usuários e de redução de

danos realizadas pelos governos estadual e municipais.

Art. 7º – No planejamento e na execução da política de que trata esta lei, será dada

ênfase às ações de prevenção, tratamento e reinserção social dos usuários de “crack”

e de “oxi”.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2011.

Carlos  Mosconi,  Presidente  –  Hely  Tarqüínio,  relator  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -

Doutor Wilson Batista - Neider Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 170/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei n° 170/2011 altera a

Lei nº 13.392, de 7/12/99, que isenta o cidadão desempregado do pagamento de taxa

de inscrição em concurso público no Estado.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  18/2/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública 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° 1.662/2011, do Deput ado Sávio Souza Cruz, o qual

isenta o doador de sangue do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos

estaduais.

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

A proposição em tela pretende alterar a Lei nº 13.392/2011, que isenta o cidadão

desempregado do pagamento de taxa de inscrição em concurso público no Estado,

de  forma  a  incluir  no  benefício  o  doador  regular  de  sangue.  Primeiramente,

ressaltamos que esta Comissão já se manifestou sobre o tema quando da análise de
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proposição  semelhante  na  legislatura  anterior,  entendendo  pela  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria  na  forma do  Substitutivo  nº  1,  então

apresentado.

Tendo em vista que o projeto ora em exame é reprodução do referido substitutivo e

que  não  houve  inovação  no  ordenamento  jurídico  que  justificasse  uma  nova

interpretação, passamos a expor, basicamente, os argumentos utilizados no parecer

referente ao Projeto de Lei nº 1.068/2007.

A  matéria  em  análise  encontra-se  relacionada  entre  aquelas  de  competência

legislativa  concorrente  entre  a  União,  o  Estado  e  o  Distrito  Federal,  conforme

estabelece o art. 24, inciso XII, da Constituição Federal. Trata-se de dispositivo que

torna o Estado competente para legislar sobre proteção e defesa da saúde. Não há,

portanto,  no  caso  em  tela,  restrição  constitucional  quanto  à  competência  para

deflagrar o processo legislativo.

O § 4º do art. 199 da Constituição da República estabelece que a lei disporá sobre

as  condições  e  os  requisitos  que  facilitem  a  remoção  de  órgãos,  tecidos  e

substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a

coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo

tipo  de  comercialização.  Observa-se,  daí,  o  propósito  contido  nas  normas  em

referência de incentivar o sentimento de solidariedade, o auxílio desinteressado ao

próximo.

Assim, o projeto em análise está em consonância com a norma citada, que dispõe

que lei infraconstitucional estabelecerá as condições e os requisitos que facilitem a

coleta de sangue. Tendo em vista que a proposição visa estimular a coleta de sangue,

não havendo a estipulação de recompensa financeira ao doador,  entendemos que

não existe óbice de natureza constitucional ou legal à sua aprovação.

Ressaltamos  que o  Projeto  de  Lei  nº  1.662/2011,  anexado à  proposição,  cuida

mesma  matéria,  razão  pela  qual  os  argumentos  expendidos  acima  também  se

aplicam a ele, estando seu conteúdo abrangido pelo projeto principal.

Por  fim,  salientamos  que  o  mérito  da  matéria  deverá  ser  objeto  de  estudo  da

comissão competente, no momento oportuno.

Conclusão
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Tendo  em  vista  o  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 170/2011.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente – Delvito Alves, relator – Rosângela Reis – Bonifácio

Mourão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 172/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., a proposição em epígrafe “dispõe

sobre  a  comercialização,  a  publicidade  e  a  exposição  de  produtos  fumígenos  e

derivados do tabaco próximo a instituições de ensino no âmbito do Estado de Minas

Gerais e fixa outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 31/3/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

O projeto  veio  a  esta Comissão para receber  parecer  sobre  a sua juridicidade,

legalidade e constitucionalidade, na forma do art. 188, combinado com o art. 101, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Segundo o art.  1º  da proposição,  “fica proibida a comercialização de cigarros  e

derivados do tabaco em estabelecimentos comerciais localizados a uma distância de

50 metros das portas de entrada e saída das instituições de ensino fundamental e

ensino médio no Estado de Minas Gerais”. O objetivo, conforme a justificação anexa

à proposição,  “é preservar  a saúde de todos, em especial  a dos jovens, que são

induzidos ao hábito de fumar”.

O autor afirma que o jornal “Folha de São Paulo”, com base em trabalho realizado

pelo seu instituto de pesquisa, o Datafolha, apresentou, na edição de 20/8/2010, uma

matéria  resultante  de  um  amplo  levantamento  que  terminou  por  constatar  que  a

exposição de cigarros é maior próximo às escolas. A matéria intitulada “Exposição de

cigarros  é  maior  perto  de  escolas,  diz  Datafolha”,  escrita  pelo  jornalista  Vinícius

Queiroz Galvão, publicada nas págs. C1 e C3 daquela edição, mostrou que 70% dos
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pontos de vendas de tabaco em São Paulo ficam a até três quadras das escolas. A

matéria informava ainda que a exposição dos produtos aumenta de acordo com a

proximidade das escolas.

Assim, além de proibir a venda de cigarros nas proximidades das escolas de ensino

fundamental e médio, o projeto em estudo pretende, entre outras medidas, regular a

publicidade, a propaganda e o local de exposição dos produtos derivados do tabaco

(art.  2º).  Por  sua vez,  o art.  3º  da  proposta impõe à indústria  restrições afetas  à

embalagem do produto que,  entre outros  requisitos,  deverá conter  mensagens de

advertência.  Disciplina,  inclusive,  o  tamanho e  tipo  da  fonte  que  tais  mensagens

deveriam utilizar.

No que se refere aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais, os quais compete

a esta Comissão analisar, entendemos que a proposição, por um lado, institui normas

sobre proteção e defesa do consumidor e da saúde pública, produção e consumo,

publicidade e propaganda, mas, por outro, as medidas impostas, notadamente pelo

art. 1º da proposição, podem configurar ingerência estatal na atividade econômica,

que, como regra, é livre e não deve sofrer interferências por parte do Estado. Se essa

intervenção está amparada por nosso ordenamento é o que veremos a seguir.

O art. 22, inciso XXIX, da Carta Federal estabelece que compete privativamente à

União legislar sobre propaganda comercial. Especificamente sobre o tabaco, o § 4º

do art.  220 do mesmo diploma preleciona que a propaganda comercial  de tabaco

estará  sujeita  a  restrições  legais,  nos  termos  do  inciso  II  do  §  3º  do  mesmo

dispositivo, segundo o qual compete à lei  federal estabelecer os meios legais que

garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou

programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem como

da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao

meio ambiente.

No exercício dessa competência, a União editou a Lei Federal nº 9.294, de 15/7/96,

que  “dispõe  sobre  as  restrições  ao  uso  e  à  propaganda  de  produtos  fumígeros,

bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do §

4° do art. 220 da Constituição Federal”. Por sua ve z, expediu-se o Decreto Federal nº

2.018, de 1996, que traz as disposições complementares necessárias à aplicação da
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citada lei. Ainda no que se refere à regulamentação da lei federal, cabe advertir da

existência da Resolução nº 15/2003 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária –

Anvisa.

Por sua vez, a Portaria Interministerial nº 477, de 24/3/95, dos Ministros de Estado

da  Saúde,  da  Justiça  e  das  Comunicações,  disciplina  o  teor  e  as  condições  de

veiculação das mensagens de advertência sobre os males provocados pelo consumo

de  tabaco  e  produtos  derivados.  Já  a  Resolução  nº  62/2010  dispõe  sobre  as

embalagens  e  os  materiais  de  propaganda  e  os  pontos  de  venda  dos  produtos

fumígenos derivados do tabaco.

No  que  se  refere  à  propaganda  e  a  mensagens  que  devem  constar  nas

embalagens, além de se tratar de matéria inserta no âmbito de competência privativa

da União,  o tema está  suficientemente regulamentado na legislação citada,  razão

pela qual entendemos impossível o seu disciplinamento por lei estadual. Frise-se: a

publicidade e propaganda, bem como as mensagens obrigatórias que devem constar

das embalagens de tais produtos são cercadas de restrições impostas pela legislação

federal citada e, a propósito, são similares às definidas no projeto em questão.

Entretanto, quanto ao art. 1º da proposição em estudo, é necessário seguir linha

argumentativa  diversa.  Segundo  dispõe  o  art.  24,  inciso  IV,  da  Constituição  da

República,  compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar

concorrentemente sobre produção e consumo. No campo da legislação concorrente,

a  União  limitar-se-á  a  estabelecer  normas  gerais  sobre  o  tema  e,  aos  entes

subnacionais,  para atender  às  suas particularidades  regionais  e sem confrontar  o

estabelecido pela União, cabe editar o regramento suplementar sobre o tema. Nos

temos do § 3º  do art.  24,  inexistindo lei  federal  sobre normas gerais,  os Estados

exercerão competência  legislativa  plena.  Não  encontramos  legislação  federal  que

disponha  sobre  normas  gerais  a  respeito  da  produção  e  consumo  de  produtos

derivados do tabaco, razão pela qual o Estado teria, em tese, competência legislativa

plena para o disciplinamento do tema.

O Estado,  então,  poderia,  a título de proteger  o consumidor e a saúde pública,

proibir a venda de produtos derivados do tabaco nas proximidades de escolas, tal

como pretende o projeto? Se, de um lado, temos a proteção e defesa da saúde dos
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jovens,  de outro,  temos o princípio da livre iniciativa,  e ambos são valores que o

legislador constituinte juridicizou no texto constitucional. Parece-nos clara a existência

de colisão entre eles, e a solução desse conflito só se dá no caso concreto, após

realizarmos um juízo de ponderação de interesses a fim de aferir qual deles deverá –

sempre diante do caso concreto, pois abstratamente todos os princípios se equivalem

– prevalecer sobre o outro.

Tendo em conta essa linha de argumentação,  é  necessário  observar  que a Lei

Federal nº 9.294, de 1996, além de regular as questões relacionadas à propaganda,

publicidade e rotulagem de produtos fumígenos, derivados ou não do tabaco, também

proíbe a sua venda para menores de 18 anos. Ressalta-se, ademais, que o Estatuto

da Criança e do Adolescente – ECA –, instituído pela Lei Federal nº 8.069, de 13/7/90,

proíbe  a  venda,  para  crianças  ou  adolescentes,  de  produtos  cujos  componentes

possam causar dependência física ou psíquica (art.  81, III).  E mais: o art.  243 do

ECA, transcrito abaixo, tipifica a conduta como crime e sujeita o infrator a pena de

detenção de dois a quatro anos e multa:

“Art.  243 –  Vender,  fornecer  ainda  que gratuitamente,  ministrar  ou  entregar,  de

qualquer  forma,  a  criança  ou  adolescente,  sem  justa  causa,  produtos  cujos

componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização

indevida”.

Todos os ramos do ordenamento jurídico – o direito penal, o direito civil, o direito

administrativo, etc. – se ocupam com uma infinidade de bens e interesses privados e

coletivos. O direito penal, em razão do seu caráter fragmentário, se limita a castigar

as ações mais graves aos bens jurídicos mais relevantes para o convívio social, razão

pela qual vigem os princípios da seletividade e subsidiariedade. Pelo primeiro, temos

que, entre todas as condutas indesejadas, o legislador só criminalizará aquelas que

entender mais danosas à sociedade. Pelo segundo, entende-se que uma conduta só

fará parte do seleto grupo de ações proibidas pelo ordenamento penal quando os

outros ramos do direito não se mostrarem eficazes para inibir a conduta indesejada.

Assim, é evidente que o legislador, ao criminalizar essa conduta, entendeu que a

saúde do jovem é um valor social relevante e, por isso, deve ser preservada; por

conseguinte,  entendeu  que  os  outros  ramos  do  direito  não  poderiam,
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satisfatoriamente,  inibir  a  prática  dessa  ação  indesejada.  Ocorre  que  nem  o

disciplinamento do tema pelo ramo mais rígido do direito foi capaz de coibir o acesso

dos jovens a tais produtos, fato que denota que o problema não se resolverá no plano

da criação da lei, mas, sim, no da sua concreção – da sua aplicação.

Parece-nos que a solução apresentada no projeto não é a mais adequada, pois o

problema cinge-se à ineficiência do Estado em fiscalizar  e coibir  tais práticas, na

medida  em  que  a  vedação  legal  já  existe  e  a  sanção  prevista  para  o  seu

descumprimento é  a  mais  gravosa,  pois  relacionada a  um direito  fundamental  do

cidadão: a sua liberdade. Veja-se que não é necessário proibir a venda de produtos

derivados do tabaco nas proximidades das escolas, pois a sua venda a menores de

18 anos é proibida pela legislação federal e,  assim, bastaria  que os comerciantes

cumprissem o que a lei prevê.

Portanto, não há proporcionalidade entre a medida que se pretende implantar e o

fim que se alcançará. Poder-se-ia sustentar que a medida proibitiva prevista no art. 1º

da proposição contribuiria, em alguma medida, para dificultar o acesso dos menores

de 18 anos a produtos fumígenos, mas a que preço?

A propósito, é válido mencionar as lições de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de

Andrade Nery: “Em razão do modelo econômico adotado pela CF, cabe ao Estado

exercer sua política de controle e fiscalização, como limite de intervenção mínima, o

que  significa  tomar  medidas  razoáveis  e  proporcionais,  sempre  no  sentido  de

preservar  o  direito  de  propriedade,  a  livre  iniciativa  e  a  atividade  econômica”.

(“Constituição Federal Comentada”, 2ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2009,

p.640)

Assim, deve-se salientar que a ordem econômica é regida por alguns princípios,

entre eles o da livre iniciativa, segundo o qual o exercício de atividade econômica

pelos particulares é livre e não deve sofrer ingerências por parte do poder público, a

não ser  que razões de tomo demandem a interferência estatal  para salvaguardar

outros princípios constitucionais que, no caso, devem prevalecer.

Explico: o Estado pode intervir e criar regras protetivas do consumidor e da saúde

pública,  ainda que da sua interferência  decorra  ônus ao particular,  sem que  isso

constitua  atuação  indevida  na  atividade  econômica,  desde  que  haja  justificativa
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racional  para  tanto.  Nesse  ponto,  é  preciso  salientar  que  as  normas  jurídicas,

caracterizadas pela generalidade e abstração, assim como os atos administrativos,

preordenados  à  execução  da  lei,  devem  ser  norteados  pelo  princípio  da

razoabilidade, que está implícito no “caput” do art. 37 da Constituição da República e

explícito no “caput” do art. 13 da Constituição do Estado. As leis também devem ser

pautadas pelo bom senso, pela coerência, pela utilização de parâmetros aceitáveis

em face da realidade social e pela relação de adequação entre meios e fins.

No que se refere a esse ponto, salienta-se que o princípio da proporcionalidade é

decorrente do Estado de Direito, sendo caracterizado, segundo a moderna doutrina,

por três elementos. O primeiro deles é a adequação entre meio e fim, que nos deve

dizer  se  determinada  medida  representa  o  meio  certo  para  levar  a  cabo  um  fim

baseado no interesse público. O segundo é a necessidade, segundo a qual a medida

não há de exceder os limites indispensáveis à conservação do fim legítimo que se

almeja,  isto  é,  entre  as  soluções  possíveis,  deve-se  optar  pela  menos  gravosa.

Finalmente, o terceiro é a proporcionalidade “stricto sensu”, segundo a qual a escolha

deve recair  sobre o meio ou os meios que,  no caso específico, levarem mais em

conta  o  conjunto  de  interesses  em  jogo,  devendo-se  verificar  a  relação  custo-

benefício da medida, ou seja, a ponderação entre os danos causados e os resultados

a serem obtidos.

Com efeito, “pode-se dizer que uma medida é adequada, se atinge o fim almejado,

exigível, por causar o menor prejuízo possível e finalmente, proporcional em sentido

estrito, se as vantagens que trará superarem as desvantagens.” (Guerra Filho, Willis

Santiago.  “Ensaios  de  Teoria  Constitucional”.  Imprensa  Universitária,  Fortaleza,

1989.)

Analisando a proposição nessa linha de pensamento jurídico, entendemos que a

restrição  imposta  se  mostra  desproporcional,  notadamente  no  que  toca  à

proporcionalidade em sentido estrito. Com efeito, os benefícios da medida em estudo

trariam mais desvantagens do que vantagens para o interesse público. Em conclusão,

o distanciamento entre o comando legal e a realidade empírica evidencia a ausência

de  razoabilidade  do  projeto  em  comento  e,  adicionalmente,  a  medida  constitui

interferência estatal que afronta o art. 170 da Constituição da República.



1301
____________________________________________________________________________

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  ilegalidade  e

inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 172/2011.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Bruno Siqueira - Cássio

Soares - Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 175/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, a proposição em epígrafe dispõe sobre a

implantação de iniciativas que instituam políticas públicas sociais para promover a

emancipação das famílias dos beneficiários do Bolsa-Família.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/2/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da Previdência e da Ação Social e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Agora,  compete  a  esta  Comissão  realizar  o  controle  preventivo  de

constitucionalidade,  legalidade  e  juridicidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,

combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação

Segundo  a  justificação  que  acompanha  a  proposta,  o  “principal  objetivo  deste

projeto de lei é a criação de iniciativas e ações que visem dar condições às famílias

dos  beneficiários  do  Programa  Bolsa-Família  para  aumentar  suas  chances  de

conquistar  um emprego,  montar  seu próprio  negócio,  promovendo,  incentivando e

apoiando  essas  famílias  para  que  possam  ingressar  no  mercado  de  trabalho,

proporcionando também a melhoria das condições de vida e o resgate da cidadania”.

Para  alcançar  esse  objetivo,  a  proposição  estabelece,  no  art.  1º,  que  “o  Poder

Executivo implantará e proporá iniciativas e ações que instituam políticas públicas

exclusivamente para as famílias dos beneficiários do Programa Bolsa-Família”.  No

art. 2º, estabelece o prazo de 90 dias para que o Executivo Estadual apresente “plano

de ações e iniciativas a que se refere o art. 1º”.

No  que  diz  respeito  aos  aspectos  constitucionais,  não  encontramos  óbice  à
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tramitação  da  proposição.  A matéria  não  está  arrolada  entre  aquelas  em  que  a

Constituição deferiu competência ao Chefe do Poder Executivo e ao Presidente do

Tribunal  de  Justiça,  do  Tribunal  de  Contas  ou  da  Assembleia  Legislativa  para,

privativamente, iniciar o processo legislativo. Também não se trata de tema a respeito

do qual a Constituição Federal outorgou à União ou aos Municípios a competência

privativa para legislar. Dessa feita, pode o Estado disciplinar o tema com fulcro no art.

25, § 1º, da Constituição da República, segundo o qual “são reservadas aos Estados

as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição”. Apenas com o

intuito de evitar aparente invasão legislativa no campo de ação do Poder Executivo,

optamos por elaborar proposta de substitutivo para a matéria.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 175/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a implantação de iniciativas que instituam políticas públicas sociais

para promover a emancipação das famílias dos beneficiários do Bolsa-Família.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Estado implantará e proporá iniciativas e ações que instituam políticas

públicas  exclusivamente  para  as  famílias  dos  beneficiários  do  Programa  Bolsa-

Família, com o objetivo de promover a sua emancipação, nos termos do art. 4º da Lei

Federal nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e do inciso V do art. 11-C do Decreto

Federal nº 5.209, de 17 de setembro de 2004.

Art. 2º - A execução dos cursos profissionalizantes de que trata esta lei dar-se-á por

meio de recursos próprios do Estado e convênios firmados com o governo federal e a

iniciativa privada.

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

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator – Cássio Soares – Delvito

Alves – Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 318/2011

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De  autoria  do  Deputado  Célio  Moreira,  o  Projeto  de  Lei  nº  318/2011,  fruto  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.533/2009, “acrescenta dispositivo à Lei nº

14.937,  de  23  de  dezembro  de  2003,  que  dispõe  sobre  o  Imposto  sobre  a

Propriedade de Veículos Automotores – IPVA – e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 24/2/2011, foi o projeto distribuído 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.

Nesta  Comissão  se  apresentou  requerimento  na  reunião  do  dia  22/3/2011,

solicitando  fosse  a  proposição  baixada  em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de

Fazenda,  para  que  essa  Pasta  se  manifestasse  sobre  a  medida  contida  na

proposição. A resposta a essa diligência encontra-se anexada ao processo.

Fundamentação

O projeto em tela pretende isentar do pagamento do Imposto sobre a Propriedade

de  Veículos  Automotores  –  IPVA –  a  entidade  com  reconhecimento  de  utilidade

pública que tenha recebido veículo automotor por meio de convênio com órgão do

Poder Executivo estadual ou federal.

Passamos, então, à análise do projeto.

A Constituição da República atribui competência aos Estados e ao Distrito Federal

para instituir o IPVA, conforme se verifica do disposto no art. 155, III, daquele diploma.

O Estado de Minas Gerais, por sua vez, editou a Lei nº 14.937, em 2003, definindo as

hipóteses  da  incidência  do  imposto,  o  fato  gerador  como  também  os  casos  de

isenção.

Em que pese ao fato de a Constituição da República facultar  ao parlamentar  a

instauração de processo legislativo  em matéria  de  natureza  tributária,  deparamos

com  obstáculos  de  natureza  legal  que  inviabilizam  a  tramitação  do projeto  nesta

Casa.

Primeiramente, observe-se que, entre as hipóteses de isenção trazidas no bojo da

citada Lei nº 14.937,  encontra-se, em seu art.  3º,  I,  a “propriedade de veículo de

entidade filantrópica declarada de utilidade pública pelo Estado, desde que utilizado
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exclusivamente para a consecução dos objetivos da entidade”.

Dessa forma, verifica-se que a isenção que se pretende implementar em relação às

entidades  filantrópicas  com  declaração  de  utilidade  pública,  na  verdade,  já  está

abarcada  pelo  dispositivo  citado.  Observe-se  que,  no  tocante  à  parte  final  do

dispositivo  transcrito,  que  trata  da  utilização  do  veículo,  também  não  verificamos

nenhuma inovação na proposição em tela. Isso porque, embora não haja, em sua

redação, a referida ressalva, ela é decorrência lógica do tratamento diferenciado que

se  pretende  estabelecer.  Conforme  consta  na  justificação  do  autor  do  projeto,  o

benefício tem como fim proporcionar “conforto e efetividade aos trabalhos” realizados

pelas entidades beneficiárias.

Ademais, no tocante às entidades não alcançadas pela isenção constante da Lei nº

14.937, de 2003, deve ser observado o disposto na Lei Complementar nº 101, de

2000. Tal lei determina que a proposta de concessão ou ampliação de incentivo ou

benefício  de  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.

Cumpre ressaltar  que,  em resposta à diligência requerida por esta Comissão,  a

Secretaria de Estado de Fazenda se posicionou pela rejeição do projeto em exame.

Vejamos a conclusão da nota técnica elaborada pela referida Secretaria:

“(...) considerando que já existe previsão legal de isenção de IPVA para veículo de

entidade filantrópica declarada de utilidade pública pelo Estado;

considerando  que  a  proposta  apresentada  no  presente  PL amplia  em  muito  o

benefício  fiscal  às  entidades  que não têm o  objetivo  de  filantropia,  opina-se pela

rejeição ao Projeto de Lei nº 318/2011, por ser contrário ao interesse público”.

Assim, em vista das razões expostas, a proposta em exame encontra óbices de

natureza constitucional e legal que inviabilizam sua tramitação nesta Casa.



1305
____________________________________________________________________________

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 318/2011.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Bruno Siqueira - Cássio Soares - Delvito

Alves - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 330/2011

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

acrescentar dispositivo à Lei nº 14.937, de 23/12/2003, que dispõe sobre o Imposto

sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA – e dá outras providências.

A  proposição  foi  apreciada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou

Dando prosseguimento  à  tramitação do projeto,  cumpre  a  este  órgão colegiado

apreciá-lo quanto ao mérito, nos termos do art. 102, XII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição sob comento pretende, mediante o acréscimo de parágrafo ao art. 3º

da  Lei  nº  14.937,  de  2003,  que  dispõe  sobre  o  IPVA,  isentar  o  contribuinte  do

pagamento dos valores correspondentes aos custos com remoção, reboque e estada

do veículo em pátios do Detran nos casos em que o veículo de sua propriedade for

roubado, furtado ou extorquido. Dispõe ainda que a isenção cobrirá o prazo de trinta

dias contados da comunicação ao proprietário do veículo e publicação do ato em

página na internet do órgão responsável.

O autor do projeto argumenta que, “nos casos de veículos roubados, furtados ou

extorquidos não pode o cidadão-contribuinte ser duplamente penalizado com a falha

na segurança pública. Além de ficar sem o veículo, justamente em razão das falhas

na  prestação  do  serviço  de  segurança  pública,  o  contribuinte  é  penalizado  com

pagamento de taxas correspondentes aos custos com remoção, reboque e estada do

veículo”.
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Cabe esclarecer que, de acordo com o art. 3º, VIII, da citada Lei nº 14.937, é isenta

do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA – a propriedade de

veículo roubado, furtado ou extorquido, no período entre a data da ocorrência do fato

e a data de sua devolução ao proprietário. E, nos termos do § 1º do mesmo artigo, o

proprietário  do  veículo  está  desobrigado  das  penalidades  referentes  a  infrações

cometidas durante o período estabelecido no referido dispositivo. A seu turno, o § 6°

preceitua que,  na hipótese em comento, os  valores já pagos serão restituídos ao

contribuinte, nos termos do regulamento, proporcionalmente ao período entre a data

do furto ou roubo do veículo e a data de sua devolução ao proprietário.

Em acurado exame da matéria, a Comissão de Constituição e Justiça salienta que a

proposição não contém vício de iniciativa e que a medida nela consubstanciada está

em sintonia com a legislação mineira, que retira da tributação do IPVA os veículos

que, por força de eventos como o roubo ou furto, deixaram de estar na posse direta

de seus proprietários.

Ainda mais,  esclarece que  o  Tribunal  de  Justiça  do  Estado já  declarou  que  “é

indevida  a cobrança de taxa de  estadia e remoção de veículo furtado,  eis  que a

incidência advém quando alguém provoca em seu benefício, ou por ato seu, despesa

especial dos cofres públicos” (Acórdão nº 1.0024.05.656805-8/001).

A esse respeito, a relatoria reitera o entendimento exarado pela referida Comissão,

de que não faz sentido cobrar taxas pela remoção, reboque e estada dos veículos

furtados  ou  roubados,  se,  em última análise,  foi  o  próprio  Estado que deixou de

prestar a contento a segurança pública a que está obrigado, ou seja, o proprietário

desses  veículos  não  deu  causa  aos  eventos  que  justificariam  a  incidência  dos

mencionados tributos.

A Comissão de Constituição e Justiça, levando em conta que os tribunais têm se

manifestado pela impossibilidade da incidência das referidas taxas e que o projeto de

lei em análise vem a lume tão somente para positivar a impossibilidade da referida

cobrança,  entendeu  oportuno  apresentar  o  Substitutivo  nº  1,  que  em  vez  de

estabelecer a isenção do pagamento da taxa, alterando a lei que trata exclusivamente

do IPVA, estatui a não incidência da taxa, por meio da Lei Estadual nº 6.763, de 1975,

que trata das taxas de segurança pública, entre as quais se inserem aquelas de que
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trata a proposição.

Com  efeito,  as  taxas  de  segurança  pública  cobradas  pela  estada  de  veículo

apreendido ou pela sua remoção estão previstas nos arts. 113 e seguintes da Lei

Estadual nº 6.763, de 1975, e têm por base de cálculo os valores constantes nas

Tabelas D e M a ela anexas.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

330/2011, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Celinho  do Sinttrocel,  Presidente  e  relator  –  Anselmo  José  Domingos  –  Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 459/2011

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  196/2007, estabelece critérios

para a publicação das leis do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 26/2/2011, 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.

Nos termos do art. 173, § 2º, do referido Regimento, foi anexado à proposição em

epígrafe o Projeto de Lei nº 2.037/2011, de autoria da Deputada Rosângela Reis, por

conter matéria assemelhada.

Fundamentação

Cumpre dizer que proposições idênticas já tramitaram nesta Casa nas duas últimas

legislaturas,  sob  os  números  91/2003  e  196/2007,  e,  em  ambos  os  casos,  a

Comissão  de  Constituição  e  Justiça  pronunciou-se  pela  inconstitucionalidade,

antijuridicidade  e  ilegalidade  da  matéria.  Isso  posto,  reproduzimos,  nesta  peça

opinativa, a linha argumentativa então apresentada.
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O art. 1º da proposição determina que toda lei deve ser publicada integralmente no

“Minas  Gerais”.  Entendemos  desnecessário  tal  comando  normativo,  porquanto  o

princípio  da  publicidade  da  atuação  estatal,  consignado  no  “caput”  do  art.  37  da

Constituição Federal,  já  impõe que assim  seja.  Desse modo,  a norma contida no

aludido art. 1º apresenta-se desprovida da nota de novidade, pois a sua promulgação

em nada repercutiria no ordenamento jurídico.

Quanto  ao  art.  2º,  que  determina  a  obrigatoriedade  de  se  fazer  constar  na

publicação da lei o nome do autor do projeto que a originou, bem como o número

deste,  fazem-se  necessárias  as  ponderações  que  se  seguem  para  demonstrar  a

impropriedade desse dispositivo.

A  lei  constitui  um  ato  estatal  de  império  voltado  para  o  disciplinamento  de

determinados  aspectos  da  realidade  social,  impondo-se,  pois,  à  observância  da

generalidade  das  pessoas.  Portanto,  a  imperatividade  apresenta-se  como  nota

intrínseca  da  norma  legal.  Contudo,  tal  circunstância  não  impede  que  haja  a

aceitação  social  da  norma,  porquanto  esta  há  de  apresentar  o  atributo  da

legitimidade. Esta decorre do fato de a norma legal resultar da discussão e do embate

político que se trava no âmbito do Parlamento, instância institucional encarregada de

mediatizar  a  vontade  popular  no  processo  de  produção  normativa.  Tal  processo

pressupõe uma série de atos sucessivos e preordenados tendentes à produção do

ato final: a lei.

É nesse contexto de elaboração legislativa que se interpõe a iniciativa do projeto.

Aqui cabe falar em autoria, individual ou coletiva, pois é determinável a vontade do

agente  ou  do  órgão  político  que  apresenta  a  proposta  legislativa.  De  resto,  a

apresentação  de  emendas,  de  substitutivos,  de  requerimentos,  a  emissão  de

pareceres,  as  discussões  em  Plenário  ou  nas  comissões,  enfim,  os  atos  que

concretamente se realizam no curso do procedimento legislativo são suscetíveis de

individualização e de determinação das opções políticas e das correntes ideológicas

que os geraram.

Nessa ordem de ideias, a apresentação de um projeto de lei vincula-se à vontade

do autor. Tanto é assim que, em atenção ao princípio da publicidade, o texto a ele

atinente  recebido  pelo  Presidente  da  Assembleia  é  publicado  na  íntegra,  com  a
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identificação do autor, acompanhado da justificação.

Contudo,  aprovada  no  Parlamento  e  sancionada  no  Executivo,  a  proposição

legislativa transforma-se em lei. A partir desse instante, não há que falar senão em

uma  vontade  abstrata,  a  vontade  estatal,  que,  ao  menos  idealmente,  há  de

representar a expressão do anseio popular. A lei ganha então vida própria e suas

determinações não mais se confundem com a vontade do corpo legislativo que a

aprovou.  Tanto  é  assim  que pode vir  a  disciplinar  casos  jamais  suspeitados  pelo

legislador,  ou  pode  sofrer  um  processo  de  enriquecimento  de  seu  conteúdo,  ou

mesmo  de  empobrecimento  deste,  segundo  o  contexto  histórico-social,  que

condiciona a sua interpretação e aplicação. É que no universo jurídico sobreleva o

princípio  da  impessoalidade,  a  descartar  qualquer  forma  de  personalização  da

vontade legal.

Em face dessas ponderações, resulta claro que não há nenhuma conexão entre a

iniciativa, momento específico de deflagração do processo legislativo, e a publicação,

requisito formal de integração de eficácia da norma legal. A primeira, conforme visto,

integra a fase de elaboração legislativa. Já a segunda pressupõe concluído o ciclo

evolutivo de elaboração da lei. Esta deve estar pronta e acabada. A publicação serve

tão somente ao propósito de torná-la pública, a fim de que a observância de seu

conteúdo passe a ser exigível pelo Estado. Trata-se, assim, de requisito formal sem o

qual não tem lugar a presunção de que a lei é de todos conhecida, pouco importando

que tal presunção seja, na verdade, uma ficção jurídica. Assim, é frequente que o

texto  aprovado  tenha  um  conteúdo  inteiramente  diverso  daquele  veiculado  pela

proposta inicial, o que torna ainda mais evidente a desvinculação da vontade estatal,

contida na norma, e a vontade do autor do projeto que a originou.

Deve-se reconhecer que todos os parlamentares são responsáveis pela aprovação

das proposições legislativas, havendo distintas contribuições. Por exemplo, o relator

de determinada comissão pode ter o mérito de elaborar um substitutivo que encontre

o melhor ponto de equilíbrio entre os distintos interesses que estão envolvidos na

matéria. Nesse sentido, parece-nos que a associação da lei ao autor da proposição

que culminou na lei no momento da publicação desta promove um parlamentar em

detrimento dos demais representantes, que, por distintas formas, contribuíram para a
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aprovação do projeto na Casa.

O princípio da impessoalidade, que norteia toda a atuação do agente estatal, esteja

ele  posicionado na esfera legislativa,  executiva  ou judiciária,  opera  como óbice à

aprovação da medida legislativa preconizada pelo projeto em exame. Tanto mais em

face da regra contida no § 1º do “caput” do mencionado art. 37, que representa uma

densificação do aludido princípio da impessoalidade. Tal dispositivo estabelece que “a

publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos

deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo

constar  nomes,  símbolos  ou  imagens  que  caracterizem  promoção  pessoal  de

autoridades ou servidores públicos”.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 459/2011.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator – Delvito Alves – Rosângela

Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 462/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 55/2007, determina a impressão

de quadro de vacinas infantis obrigatórias nas embalagens de leite dos tipos C e B.

A  proposição  foi  analisada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na

forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  Vem,  agora,  a  esta  Comissão  para

receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

XI, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  exame visa  a  determinar  a  impressão  do  quadro  de  vacinas

infantis obrigatórias nas embalagens de leite. De acordo com o projeto, a tabela com

o calendário das vacinas seria fornecida pela  Secretaria  de Estado de Saúde ao
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segmento que comercializa o produto.

O objetivo do autor é dar maior visibilidade às informações referentes à vacinação

infantil. O leite é um produto diariamente presente na alimentação das crianças e, por

essa razão, a aposição do quadro de imunizações em sua embalagem funcionaria

como excelente lembrete para mães e cuidadores.

No entanto, a embalagem e a comercialização de laticínios são atividades da esfera

privada, cuja regulação observa o princípio da livre iniciativa, insculpido no art. 170 da

Constituição da República. No entendimento da Comissão de Constituição e Justiça,

na  forma proposta,  o  projeto  pretende  transferir  para  o  particular  a  obrigação de

promover  a  saúde pública,  que é  dever  do Estado,  segundo o art.  196 da Carta

Magna.

Ademais, em legislatura anterior, nesta Casa tramitou e foi aprovado o Projeto de

Lei nº 610/99, cujo escopo era idêntico ao da proposição em análise. A proposição,

entretanto,  foi  vetada  pelo  Governador  do  Estado,  por  meio  da  Mensagem  nº

157/2000, que considerou desaconselhável a divulgação de campanhas de vacinação

por terceiros, uma vez que este é dever exclusivo do Estado.

Apesar dos impedimentos jurídicos que a proposição em tela encontra, a Comissão

de Constituição e Justiça optou pela sua aprovação na forma do Substitutivo nº 1, que

institui  o  selo  Amigo da Criança,  uma espécie  de  premiação a  ser  concedida  às

entidades públicas ou privadas que desenvolvam ações de promoção da saúde da

criança.

Esta Comissão entende que a alteração proposta pela Comissão de Constituição e

Justiça é oportuna, uma vez que obedece ao art. 227 da Constituição da República,

que  estabelece  que  é  dever  da  família,  da  sociedade  e  do  Estado  assegurar  à

criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à saúde, além

de colocá-los a salvo de toda forma de negligência. Esse preceito também foi seguido

pela Lei Federal nº 8.069, de 13/7/90, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do

Adolescente.

Além disso, conforme já citado no parecer da Comissão de Constituição e Justiça,

referências similares como o selo Hospital Amigo da Criança, no âmbito do Ministério

da Saúde,  e o selo Prefeito  Amigo da Criança,  concedido pela Fundação Abrinq,
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podem ser lembradas como iniciativas exitosas.

No  entanto,  entendemos  que  a  proposição  carece,  ainda,  de  alguns  reparos.

Sugerimos, pois, algumas alterações, razão pela qual apresentamos o Substitutivo nº

2, redigido ao final deste parecer.

Com vistas a ressaltar  a natureza premiadora do selo, é conveniente suprimir o

termo  “certificará”,  uma  vez  que  o  selo  se  presta  a  destacar  as  boas  ações  de

promoção  em  saúde  infantil  nas  referidas  entidades,  de  maneira  voluntária.  Na

maioria  dos  casos,  o  certificado  é  um  documento  que  atesta  que  um  produto,

entidade ou serviço está de acordo com normas elaboradas por entidades técnicas

reconhecidas.

Entendemos, ainda, que a periodicidade da concessão do selo deverá ser matéria

de regulamentação, pois o período de um ano poderá ser exíguo para a outorga do

selo. Por essa razão, sugerimos a supressão da palavra “anualmente”.

Por  fim,  somos  favoráveis  a  essa  iniciativa,  com  a  compreensão  de  que,  na

condução  das  políticas  públicas  de  saúde,  é  necessário  enfatizar  os  aspectos

preventivos,  conforme  dispõe  o  parágrafo  único  do  art.  8º  da  Lei  nº  13.317,  de

24/9/99, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 462/2011, no 1º

turno, 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

Institui o selo Amigo da Criança.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – O Estado, por meio de órgão competente, concederá o selo Amigo da

Criança às entidades públicas e privadas que se destacarem na promoção da saúde

da criança.

Parágrafo único – A periodicidade e os critérios relativos à concessão do selo de

que trata o “caput” serão estabelecidos em regulamento.

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

Sala das Comissões, 13 de julho de 2011.
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Carlos  Mosconi,  Presidente  –  Hely  Tarqüínio,  relator  –  Doutor  Wilson  Batista  –

Adelmo Carneiro Leão – Neider Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 473/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O  Projeto  de  Lei  nº  473/2011,  de  autoria  do  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 204/2007, “concede desconto de

90% sobre o IPVA para veículos com mais de 20 anos de fabricação e dá outras

providências”.

Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei nº 553/2011, de autoria do Deputado Zé Maia, por conter

matéria de conteúdo similar.

Publicado no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/2/11,  foi  o  projeto  distribuído  a  esta

Comissão  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a” do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela pretende reduzir o Imposto sobre a Propriedade de Veículos

Automotores – IPVA – mediante a concessão de 90% de desconto do tributo para

veículos com mais de 20 anos de fabricação.

Esta Comissão já se manifestou sobre a matéria, quando do trâmite do Projeto de

Lei  nº  204/2007.  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:  “Não  obstante  esta  Casa  Legislativa  tenha  competência

para dispor sobre a matéria, uma vez que o IPVA é um tributo instituído pelo Estado, a

proposta depara com óbice de natureza constitucional, conforme veremos a seguir. O

IPVA encontra-se disciplinado pela Lei nº 14.937, de 23/12/2003,  que adota como

base de cálculo do tributo o valor venal do veículo. Observa-se, pois, a coerência da

norma jurídica com o princípio da isonomia, que norteia o direito tributário brasileiro,

sendo certo que o proprietário de um veículo de menor valor paga, evidentemente,
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um tributo menos elevado. Deve ser levado em conta, no entanto, que os recursos

provenientes da cobrança do imposto já se encontram previstos na Lei Orçamentária

do  Estado.  Ademais,  a  perda  de  arrecadação  decorrente  da  adoção  da  medida

proposta infringiria preceitos de ordem legal insculpidos na Lei Complementar nº 101,

de  4/5/2000.  Essa  norma,  conhecida  como  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,

estabelece condicionantes para a renúncia de receita de natureza tributária, conforme

evidencia o art. 14 dsse diploma legal, a seguir transcrito: ‘Art. 14 – A concessão ou

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 deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender

ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a, pelo menos, uma das seguintes

condições: I – demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na

estimativa de receita da Lei Orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará

as  metas  de  resultados  fiscais  previstas  no  anexo  próprio  da  lei  de  diretrizes

orçamentárias;  II  –  estar  acompanhada de medidas  de compensação,  no período

mencionado no ‘caput’, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de

alíquotas,  ampliação  da  base  de  cálculo,  majoração  ou  criação  de  tributo  ou

contribuição.  §  1º  –  A renúncia  compreende  anistia,  remissão,  subsídio,  crédito

presumido,  concessão de isenção em caráter  não geral,  alteração de alíquota ou

modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos  ou

condições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado’. Uma

vez que a proposta em apreço não vem acompanhada de nenhum estudo sobre seu

impacto  orçamentário  nem  propõe  mecanismos  para  compensação  da  perda  de

receita, não poderá prosperar nesta Casa”.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 473/2011.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Delvito  Alves,  relator  –  Rosângela  Reis  –  Bruno

Siqueira – André Quintão.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 476/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O  projeto  de  lei  em  tela,  do  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  resultante  do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.787/2010,  dispõe  sobre  a  proibição  da

contratação,  por  parte  do  governo  do  Estado,  das  pessoas  que  menciona  para

exercerem cargos de comando em órgãos públicos.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 26/2/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de

juridicidade,  constitucionalidade e  legalidade,  nos termos do disposto no  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame objetiva impedir a nomeação para o exercício de cargos de

comando na administração pública direta e indireta dos Poderes do Estado daqueles

considerados  inelegíveis  para  qualquer  cargo,  nos  termos  da  Lei  Complementar

Federal  nº  64,  de  1990,  que  estabelece,  de  acordo  com  o  art.  14,  §  9º,  da

Constituição Federal,  casos  de  inelegibilidade e prazos  de  cessação e  determina

outras providências.

Entre os princípios da administração pública, enumerados no art. 37 da Constituição

da  República,  destacamos  o  da  moralidade,  que diz  respeito  mais  diretamente  à

proposição  em  exame.  Na  Carta  mineira,  tal  princípio  acha-se  consignado  em

dispositivo de teor análogo (art. 13) e encontra expressão também no art. 73, cujo

“caput” é vazado nos seguintes termos: “A sociedade tem direito a governo honesto,

obediente à lei e eficaz”.

Também no nível infraconstitucional a moralidade pública foi objeto de tratamento

normativo,  merecendo destaque a  edição da Lei  Complementar  nº  135,  de  2010,

popularmente conhecida como Lei da Ficha Limpa, que altera a Lei Complementar nº

64, de 1990, para incluir hipóteses de inelegibilidade que visam a garantir a probidade

administrativa e a moralidade no exercício do mandato.

Todo  esse  plexo  normativo  foi  concebido  com  vistas  a  promover  a  moralidade
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administrativa.  A proposta  em  exame  se  insere  nessa  linha,  pelo  que  devemos

ressaltar os nobres propósitos do seu autor.

Observamos, contudo, que, nos termos do art. 61, § 1º, II, “c”, da Constituição da

República  e  do  art.  66,  III,  “c”,  da  Constituição  do  Estado,  regime  jurídico  dos

servidores  e  provimento  de  cargos  públicos  são  matérias  de  iniciativa  legislativa

privativa do Chefe do Poder Executivo, o que inviabiliza a tramitação da proposição

em análise nesta Casa.

A esse respeito, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"Ação direta de  inconstitucionalidade.  Art.  54,  VI,  da  Constituição do Estado do

Piauí. Vedação da fixação de limite máximo de idade para prestação de concurso

público. Ofensa aos arts. 37, I, e 61, § 1º, II, “c” e “f”, da Constituição Federal. Dentre

as regras básicas do processo legislativo federal, de observância compulsória pelos

Estados,  por  sua  implicação  com  o  princípio  fundamental  da  separação  e

independência dos Poderes, encontram-se as previstas nas alíneas “a” e “c” do art.

61, § 1º, II, da CF, que determinam a iniciativa reservada do chefe do Poder Executivo

na elaboração de leis  que disponham sobre  o  regime jurídico  e  o provimento  de

cargos  dos  servidores  públicos  civis  e  militares.  Precedentes:  ADI  774,  rel.  Min.

Sepúlveda Pertence, DJ de 26-2-1999, ADI 2.115, rel. Min. Ilmar Galvão e ADI 700,

rel. Min. Maurício Corrêa. Esta Corte fixou o entendimento de que a norma prevista

em Constituição Estadual vedando a estipulação de limite de idade para o ingresso

no serviço público traz em si requisito referente ao provimento de cargos e ao regime

jurídico  de  servidor  público,  matéria  cuja  regulamentação  reclama  a  edição  de

legislação ordinária,  de  iniciativa  do  chefe  do  Poder  Executivo.  Precedentes:  ADI

1.165, rel. Min. Nelson Jobim, DJ de14-6-2002, e ADI 243, red. p/ o acórdão Min.

Marco Aurélio, DJ de 29-11-2002. Ação direta cujo pedido se julga procedente". (ADI

2.873, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 20-9-2007, Plenário, DJ de 9-11-2007.)

"O art. 61, § 1º, II, “c”, da CF prevê a iniciativa privativa do chefe do Executivo na

elaboração  de  leis  que  disponham  sobre  servidores  públicos,  regime  jurídico,

provimento  de  cargos,  estabilidade  e  aposentadoria.  Por  outro  lado,  é  pacífico  o

entendimento  de  que  as regras básicas  do  processo legislativo  da  União  são de

observância  obrigatória  pelos  Estados,  'por  sua  implicação  com  o  princípio
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fundamental da separação e independência dos poderes'. Precedente: ADI 774, Rel.

Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 26-2-1999. A posse, matéria de que tratou o Diploma

impugnado,  complementa  e  completa,  juntamente  com  a  entrada  no  exercício,  o

provimento de cargo público iniciado com a nomeação do candidato aprovado em

concurso. É, portanto, matéria claramente prevista no art. 61, § 1º, II, “c”, da Carta

Magna,  cuja reserva legislativa foi  inegavelmente desrespeitada".  (ADI 2.420,  Rel.

Min. Ellen Gracie, julgamento em 24-2-2005, Plenário, DJ de 25-4-2005.)

Não obstante, acrescentamos que esta Assembleia Legislativa aprovou, em fins de

2010, a Emenda à Constituição nº 85, que altera os arts. 23, 90 e 93 da Constituição

do Estado, vedando a nomeação ou a designação, para os cargos que menciona,

daqueles inelegíveis em razão de atos ilícitos, nos termos da legislação federal. Ora,

esse norma possui alcance praticamente igual ao do projeto sob exame, de modo que

a  intenção  do  Deputado  encontra-se  já  em  boa  medida  resguardada  pelo

ordenamento jurídico estadual.

Conclusão

Em  vista  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 476/2011.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator – Bruno Siqueira – Rosângela Reis – Delvito

Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 558/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre o

registro e a divulgação dos índices de violência contra a mulher no Estado.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou, vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer

quanto  ao  mérito,  nos  termos  do  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  XV,  do

Regimento Interno.

Fundamentação
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O projeto de lei em análise dispõe sobre o registro e a divulgação dos índices de

violência contra a mulher no Estado. A proposição objetiva sanar a ausência de dados

sobre  o  fenômeno  e  possibilitar  o  acesso  a  indicadores  confiáveis  e  periódicos

capazes de favorecer a criação e a avaliação de políticas públicas, contribuindo para

o desenvolvimento de ações que previnam, punam e erradiquem a violência contra a

mulher.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o tema proposto já foi objeto de apreciação por

esta  Comissão quando da análise  do Projeto de  Lei  nº  2.260/2008 na legislatura

passada,  tendo  recebido  parecer  pela  aprovação  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,

apresentado  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça.  Tal  substitutivo  pretendeu

sanar vícios no projeto original, que tratava de matérias de iniciativa do Governador,

conforme tratado no respectivo parecer.

Verifica-se,  também,  que  o  projeto  de  lei  agora  analisado  reproduz,  quase  na

totalidade, o teor do Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº 2.260/2008, acima citado.

Dessa forma, esta Comissão, por manter o mesmo entendimento quanto à matéria,

reitera os termos do parecer antes emitido.

É de se salientar, então, que a violência praticada contra a mulher constitui grave

violação aos direitos fundamentais da pessoa. É um fenômeno que atinge mulheres

de  todas  as  classes  sociais,  etnias,  religiões  e  culturas,  independentemente  da

escolaridade  e  da  condição  econômica  das  vítimas.  É  praticada  em  razão  da

dominação e da exploração baseadas na diferença de gênero, sendo que a mulher

figura  como vítima  de  violência  fundada  na  presunção  da  superioridade  do  sexo

oposto.

O  reconhecimento  da  vulnerabilidade  da  mulher  à  violência  mobilizou  diversos

países  na  busca  de  mudanças  significativas  nas  políticas  nacionais,  regionais  e

internacionais. Entre os acordos de referência, podemos citar a Conferência Mundial

de Direitos Humanos, realizada em Viena, em 1993, que inovou ao reconhecer os

direitos humanos das mulheres como parte integrante, indivisível e inalienável dos

direitos humanos universais e ao afirmar que a violência de gênero é incompatível

com a dignidade e o valor da pessoa humana.

Uma conquista importante para o enfrentamento dessa questão em nosso país foi a
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promulgação da Lei Federal nº 11.340, de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha,

que cria mecanismos para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a

mulher e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres vítimas desse

tipo de violência.  Segundo a lei,  configura violência doméstica e familiar  contra a

mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão,

sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

Em âmbito estadual, podemos citar a Lei nº 15.218, de 2004, que cria a Notificação

Compulsória de Violência contra a Mulher, e a Lei nº 13.432, de 1999, que cria o

Programa Estadual de Albergues para a Mulher Vítima de Violência, com o objetivo

de  colaborar  para  que  as  vítimas  superem  as  situações  de  crise  e  carência

psicossocial  e  de  valorizar  as  potencialidades  da  mulher,  despertando  sua

consciência de cidadania e contribuindo para o desenvolvimento de sua capacidade

profissional.

Além desses mecanismos legais, foi criado, em Minas Gerais, o Plano Estadual de

Políticas para as Mulheres, que apresenta ações em andamento e propõe a adoção

de  medidas  concretas  para  coibir  as  discriminações  de  gênero  e  os  entraves

encontrados pelas mulheres no acesso aos direitos fundamentais.  Uma das áreas

estratégicas  de  atuação  desse  plano  é  o  enfrentamento  à  violência  contra  as

mulheres,  dando-se  ênfase  ao  Programa  de  Combate  à  Violação  dos  Direitos

Humanos, que visa receber denúncias de violação de direitos humanos por meio do

Disque-Direitos Humanos, e ao projeto de criação, estruturação e implementação da

defensoria pública especializada na defesa dos direitos das mulheres em situação de

violência.

Uma  das  diretrizes  da  política  pública  instituída  pela  Lei  Maria  da  Penha  é  a

promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras informações relevantes, com

a  perspectiva  de  gênero  e  de  raça  ou  etnia,  concernentes  às  causas,  às

consequências e à frequência da violência doméstica e familiar contra a mulher, para

a  sistematização  de  dados,  a  serem  unificados  nacionalmente,  e  a  avaliação

periódica dos resultados das medidas adotadas. Além disso, essa lei determina que

as estatísticas sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher sejam incluídas

nas bases de dados dos órgãos oficiais do sistema de justiça e segurança, a fim de
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subsidiar o sistema nacional de dados e informações relativos às mulheres.

Percebe-se, portanto, que o projeto apresentado está em sintonia com as normas

dessa lei.  O registro dos índices de violência contra a mulher irá contribuir  para a

elaboração  de  indicadores  que  subsidiem  a  formulação,  a  implementação  e  o

acompanhamento de políticas públicas direcionadas à prevenção e à erradicação da

violência contra a mulher.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  ao  emitir  seu  parecer,  apresentou  o

Substitutivo  nº  1,  visando  citar,  no  art.  2º,  §  1º,  I,  a  lei  que  trata  da  Notificação

Compulsória de Violência contra a Mulher:  Lei nº 15.218, de 7/7/2004. Não foram

promovidas, portanto, alterações de conteúdo na proposição em análise.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 588/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2011.

João Leite, Presidente – Maria Tereza Lara, relatora – Cássio Soares – Sargento

Rodrigues.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 599/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.117/2009, visa a determinar “que o Detran-

MG exija como condição para ser feito o emplacamento, a instalação de suporte ou

dispositivo  que  impeça  que  sejam  dobradas  as  placas  de  identificação  de

motocicletas”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/3/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas.

Inicialmente, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer  sobre a sua

constitucionalidade, juridicidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

A proposição em epígrafe visa a determinar que o órgão estadual de trânsito,  o

Departamento  de  Trânsito  de  Minas  Gerais  –  Detran-MG  –  exija,  para  fazer  o

emplacamento das motocicletas, a instalação de suporte ou dispositivo que impeça

sejam tais placas de identificação dobradas. A intenção é facilitar a visualização e a

identificação das placas, uma vez que motocicletas têm sido utilizadas para a prática

de crimes.

Nos limites de nossa competência, passamos à análise do projeto.

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. Poder-se-ia argumentar que o projeto em análise tem

implicações em matéria de trânsito e transporte, e, como os meios de circulação e

transporte  interessam  a  todo  o  País,  a  Constituição  Federal  reservou  à  União  a

competência privativa para legislar sobre a matéria. No exercício da competência que

lhe outorga o art. 22, inciso XI, a União editou a Lei nº 9.503, de 23/9/97, o Código de

Trânsito Brasileiro – CTB. Este,  no  art.  12,  inciso I,  estabeleceu que o  Conselho

Nacional  de  Trânsito  –  Contran  –  é  o  órgão  máximo  e  coordenador  do  Sistema

Nacional de Trânsito.

Verifica-se que o projeto em questão, ao introduzir uma nova exigência relativa ao

emplacamento das motocicletas, invade seara legislativa constitucionalmente deferida

à  União.  Ademais,  a  matéria  já  se  encontra  regulamentada  no  âmbito  federal.

Especificamente no que se refere à identificação veicular, o CTB, no “caput” do art.

115, estabelece que “o veículo será identificado externamente por meio de placas

dianteira  e  traseira,  sendo  esta  lacrada  em  sua  estrutura,  obedecidas  as

especificações e modelos estabelecidos pelo Contran”; e, no § 6º do citado artigo,

preceitua que “os veículos de duas ou três rodas são dispensados da placa dianteira”.

Como  se  vê,  o  CTB  defere  ao  Contran  a  atribuição  de  estabelecer  as

especificações do emplacamento bem como os modelos de placas permitidos. No

exercício de sua competência, o Contran editou a Resolução nº 231, de 15/3/2007, a
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qual estabelece o sistema de placas de identificação de veículos. Assim, compete

exclusivamente à União, por meio do Contran, determinar as exigências no que se

refere a emplacamento de veículos.

Temos  de  frisar  ainda  que  o  CTB  prevê,  no  art.  230,  que  constitui  infração

gravíssima conduzir veículo com o lacre, a inscrição do chassi, o selo, a placa ou

qualquer outro elemento de identificação violado, falsificado, sem uma das placas de

identificação ou com uma delas ilegível ou não visível.  Para essa infração, o CTB

prescreve o pagamento de multa, a apreensão do veículo e, ainda, sua remoção.

Após ser  concedida vista do  parecer  ao  Deputado Bruno Siqueira,  o projeto  foi

baixado  em  diligência  ao  Detran-MG  e  ao  Instituto  Nacional  de  Metrologia,

Normalização e Qualidade Industrial  – Inmetro. Em resposta, o Detran-MG opinou

contrariamente à proposta, argumentando que a matéria deve ser disciplinada pela

União.  Por  sua  vez,  o  Inmetro  aduziu  que  “o  produto  em  questão  não  tem  sua

conformidade  avaliada  por  regulamentos  estabelecidos  por  esta  autarquia  (...)”.

Assim, tudo indica que o referido dispositivo sequer existe ou, se existe, não tem sua

qualidade e eficácia aferidas pelo Inmetro.

Não bastassem os argumentos expendidos, a medida pretendida é inócua, pois o

dispositivo a ser instalado com o fito de impedir que as placas de identificação das

motocicletas  sejam  dobradas  poderá  ser  retirado  imediatamente  após  o

emplacamento.

Portanto, verifica-se que o projeto de lei em exame encontra óbices intransponíveis:

a matéria já se encontra regulamentada na legislação vigente, o que inviabiliza a

tramitação do projeto, por não inovar o ordenamento jurídico; a medida postulada não

representaria avanço, considerando-se a situação empírica; e,  constitucionalmente,

os Estados não detêm competência para legislar sobre o assunto.

Conclusão

Em  vista  do  exposto,  concluímos  pela  inconstitucionalidade,  antijuridicidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 559/2011.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Luiz Henrique, relator  – Rosângela Reis – André

Quintão – Bruno Siqueira.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 765/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei  nº 4.842/2010, dispõe sobre a desafetação de

bem público e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao Município de Sabará.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  25/3/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art.

188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado

Regimento.

Fundamentação

O projeto em comento desafeta o bem público constituído pelo trecho da Rodovia

MGT-262  compreendido  entre  o  entroncamento  próximo  ao  Km  6  e  a  rotatória

localizada no Km 7. Além da desafetação, o projeto autoriza a doação do trecho ao

Município de Sabará, passando a integrar o perímetro urbano do Município como via

urbana. Se o donatário não der ao imóvel a finalidade prevista no projeto no prazo de

cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, o imóvel reverterá

ao patrimônio do Estado.

O art. 99 da Lei nº 10.406, de 2002 – Código Civil Brasileiro –, classifica os bens

públicos em três categorias, segundo sua destinação: bens de uso comum do povo,

bens de uso especial e bens dominicais. Os primeiros destinam-se ao uso de toda a

coletividade, independentemente de autorização do poder público, tais como as ruas,

praças, avenidas, estradas e praias. Os bens de uso especial são os que possuem

destinação pública específica e abrangem o conjunto de bens utilizados na execução

do serviço público ou de atividade burocrática, bem como os imóveis que abrigam as

repartições públicas. Tanto os bens de uso comum do povo quanto os bens de uso

especial  integram  o  patrimônio  indisponível  do  Estado,  pois,  enquanto  tiverem

afetação pública, não poderão ser objeto de alienação.
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Os bens dominicais são os que, mesmo pertencentes ao Estado, não têm afetação,

razão pela qual podem ser objeto do comércio jurídico de direito privado, tais como os

terrenos baldios da administração. Esses bens constituem o patrimônio disponível do

poder público, em relação aos quais o Estado exerce um direito de propriedade, de

forma análoga ao que ocorre no âmbito do direito privado.

De acordo com a classificação prevista no ordenamento jurídico brasileiro, verifica-

se que estradas e rodovias são bens de uso comum do povo, pois destinam-se ao

uso coletivo e, em situações normais, não se sujeitam a autorização prévia do Estado

nem a pagamento por sua utilização. Estradas são vias rurais não pavimentadas, e

rodovias são vias rurais pavimentadas, conforme definição prevista no Anexo I da Lei

Federal nº 9.503, de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro – CTB. Para a

configuração do bem imóvel de uso comum do povo, é irrelevante o fato de a via

pública ser ou não pavimentada, pois isso não modifica a natureza jurídica do bem.

As regras básicas que condicionam a alienação de bens da administração constam

no  art.  18  da  Constituição  do  Estado,  que  exige  avaliação  prévia,  autorização

legislativa e licitação para a alienação de imóveis. O dispositivo dispensa a exigência

de processo licitatório quando se tratar de doação e permuta, na forma da lei.

Há que observar também o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui

normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências.

Para bens imóveis, o inciso I desse dispositivo exige autorização legislativa, avaliação

prévia  e  licitação  na  modalidade  de  concorrência,  dispensada  esta  no  caso  de

doação, entre outros institutos previstos na lei.

Para que determinado bem imóvel do Estado seja objeto de doação, que é uma

forma de alienação, é imprescindível a desafetação, ou seja, a perda da finalidade

pública. Essa ocorre normalmente na própria lei que autoriza a transferência do bem,

seja  de  maneira  explícita,  conforme  consta  no  art.  1º  do  projeto,  seja  de  forma

implícita, quando não há referência expressa à desafetação.

Cabe observar que a doação desse trecho da Rodovia MGT-262 para o Município

de  Sabará  não  implicará  alteração  na  natureza  jurídica  do  bem  público,  que

continuará inserido na categoria de bem de uso comum do povo, uma vez que o

percurso será destinado à instalação de via urbana.  A modificação básica incidirá
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sobre a titularidade do imóvel, que passará a integrar o domínio público municipal;

consequentemente,  o  Município  assumirá  a  responsabilidade  pelas  obras  de

manutenção e conservação da via pública.

Dessa forma, constata-se que inexiste vedação constitucional à doação de bem de

uso comum do povo, embora não seja comum a tramitação de proposições dessa

natureza. O que é inadmissível, à luz do ordenamento jurídico vigente, é a alienação

de bem imóvel do Estado sem prévia aprovação do Legislativo.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 765/2011.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator – Delvito Alves – Rosângela

Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 797/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  293/2007,  torna  obrigatória  a  presença de

profissional  treinado em primeiros  socorros nos eventos públicos promovidos pelo

Estado.

Devido à semelhança de conteúdo, os Projetos de Lei nºs 1.425/2011 e 1.539/2011,

ambos do Deputado Leonardo Moreira, foram anexados à proposição em tela, em

cumprimento ao disposto no art. 173, § 2º, do Regimento Interno.

Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou, vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer

quanto  ao  mérito,  nos  termos  do  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  XI,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em estudo visa a tornar obrigatória a presença de profissional treinado

em  primeiros  socorros  nos  eventos públicos promovidos  pelo  Estado,  deixando a
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cargo  do  Poder  Executivo  a  responsabilidade  de  verificar  a  necessidade  dessa

providência em razão do número de pessoas, do local  e do tipo de evento a ser

realizado. Além disso, determina que o número de profissionais necessário para a

cobertura do evento, bem como as suas atribuições, sejam definidos em regulamento.

A matéria está em consonância com o disposto no § 1º do art. 2º da Lei Federal nº

8.080, de 19/9/90, que regulamenta o Sistema Único de Saúde e estabelece que o

dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas

econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos.

O projeto está de acordo também com o parágrafo único do art. 8º do Código de

Saúde do Estado de Minas Gerais, estabelecido pela Lei nº 13.317, de 24/9/99, que

determina que, nas atividades de promoção, proteção e recuperação da saúde, será

priorizado o caráter preventivo.

Normalmente,  os  grandes  eventos  já  contam  com  a  presença  de  profissional

treinado em primeiros  socorros. Entretanto,  a medida em tela torna obrigatória  tal

presença durante os eventos realizados sob a responsabilidade do Estado em que se

prevejam grandes aglomerações. O Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça, ampliou a obrigatoriedade de oferta de pronto atendimento

médico para todos os eventos públicos de qualquer natureza realizados no Estado,

acrescentando esse dispositivo à Lei nº 14.130, de 19/12/2001, que dispõe sobre a

prevenção  contra  incêndio  e  pânico.  Visando  à  consolidação  das  leis  em  Minas

Gerais, consideramos pertinente a alteração proposta por essa Comissão.

As  considerações  deste  parecer  se  aplicam integralmente  ao  Projeto  de  Lei  nº

1.539/2011, cujo teor é idêntico ao do Substitutivo nº 1.

Por sua vez, o Projeto de Lei nº 1.425/2011 também institui a obrigatoriedade de

disponibilização de pronto atendimento de saúde em locais onde se realizem eventos

públicos de qualquer natureza, mas somente para aqueles nos quais se reúnam mais

de  10  mil  pessoas.  Ademais,  especifica  os  equipamentos  que  deverão  ser

disponibilizados  no  local  do  evento,  tais  como  oxigênio,  monitor  cardíaco,

desfibrilador, respirador artificial e inalador, para citar alguns.

Com relação a esse último projeto, estamos de acordo com o posicionamento da

Comissão de Constituição e Justiça, que entende que foge à esfera de competência
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legislativa desta Casa pormenorizar os  instrumentos e os  meios pelos quais  esse

serviço  será  prestado,  sob pena de esvaziar  o  poder  regulamentar  do  Executivo.

Tendo  em  vista  a  diversidade  de  eventos  realizados  no  Estado  –  considerando

número de participantes, local, horário e finalidade, além de outros fatores –, é difícil

precisar a estrutura física e humana necessária para prestar o pronto atendimento

médico nesses locais. Por essas razões e, ainda, levando em conta o caráter abstrato

e genérico da lei, julgamos que esse detalhamento deveria ser objeto de regulamento

próprio, cujo teor pode ser mais facilmente atualizado.

Por fim, parece-nos que o projeto de lei em exame pode contribuir para a proteção

e defesa da saúde da população, e, portanto, somos pela sua aprovação. Entretanto,

a  fim  de aperfeiçoar  o texto  da matéria,  sugerimos a  inclusão de dispositivo que

atribua  a  regulamento  especificações  técnicas  como  a  fixação  do  número  de

profissionais  e  suas  atribuições,  bem  como  a  estrutura  física  necessária  para  o

evento a ser realizado. Por essa razão, apresentamos a Emenda nº 1, redigida ao

final deste parecer.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 797/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça, com a Emenda nº 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se ao art. 6º-A da Lei nº 14.130, de 19 de dezembro de 2001, a que se

refere o art. 1º do Substitutivo nº 1, o seguinte § 2º, passando o seu parágrafo único a

vigorar como § 1º:

“Art. 6º-A – (...)

§  2º  –  O  número  e  as  atribuições  dos  profissionais  de  saúde  que  prestarão

assistência  nos eventos a que se refere o “caput”,  assim  como a estrutura  física

necessária para a sua realização serão definidos em regulamento, de acordo com as

características de cada evento.”.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2011.

Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Wilson Batista, relator - Adelmo Carneiro Leão

– Hely Tarqüínio – Neider Moreira.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 838/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.349/2007, acrescenta o artigo 1º-A à Lei nº

15.030, de 20/1/2004, que dispõe sobre a prática da educação física na rede pública

estadual de ensino.

Em  cumprimento  ao  disposto  no  art.  173,  §  2º,  do  Regimento  Interno,  por

semelhança de objeto foram anexados à proposição o Projeto de Lei nº 1.604/2011,

de  autoria  do  Deputado Leonardo Moreira,  e  o  Projeto  de  Lei  nº  1.610/2011,  de

autoria do Deputado Luiz Henrique.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, da qual recebeu

parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n°

1, por ela apresentado, e vem agora a esta Comissão para receber parecer quanto ao

mérito,  nos termos do art.  188,  combinado com o art.  102,  XI,  “b”,  do Regimento

Interno.

Fundamentação

O projeto em análise visa acrescentar artigo à Lei nº 15.030, de 20/1/2004, que

dispõe sobre a prática da educação física na rede pública estadual de ensino, com o

objetivo de estabelecer que os alunos passem por exame clínico no início da cada

ano letivo, a ser realizado por médico habilitado, sempre que a direção da escola

julgar necessário. Determina, ainda, que, quando verificada anormalidade orgânica

em aluno, o médico prescreverá atividades convenientes para cada caso.

Cumpre informar inicialmente que a Lei nº15.030, de 2004, que se pretende alterar

no projeto em análise, foi revogada pelo art. 6° da  Lei nº 17.942, de 19/12/2008, que

dispõe sobre o ensino de educação física nas escolas públicas e privadas do sistema

estadual de educação. A Comissão de Constituição e Justiça, no Substitutivo nº 1,

que apresentou, propôs que o conteúdo do projeto fosse inserido na Lei nº 17.942, de

2008.

A prática de atividade física promove benefícios imediatos (regularização dos níveis

de glicose sanguínea, de adrenalina e noradrenalina, assim como da quantidade e
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qualidade  do  sono)  e  em  longo  prazo  (melhora  da  capacidade  cardiovascular,

aumento  da  flexibilidade,  da  resistência,  da  força  muscular  e  da  coordenação

motora). Outros benefícios são o controle da pressão arterial, a redução dos níveis de

colesterol  e  triglicérides  e  a  redução dos  fatores  de  risco  cardiovasculares.  Além

disso,  a  prática  de  exercícios  é  fundamental  para  o  desenvolvimento  físico  e

emocional de crianças e adolescentes.

Entretanto, cada organismo tem especificidades e limitações e é necessário obter

orientação individual para que não se coloque a saúde em risco. Por isso a prévia

avaliação física é uma condição para que a prática de atividades físicas traga de fato

benefícios à saúde. A realização de avaliação física antes que o aluno começasse a

frequentar  as  aulas  de  educação  física  possibilitaria,  por  exemplo,  descobrir

quaisquer condições preexistentes que coloquem em risco a sua saúde, identificar

anormalidades e constatar  se o seu estado de saúde permite que seja exposto à

participação ou competição.

Para que a avaliação seja completa,  muitas variáveis  devem ser analisadas: as

condições antropométricas, a composição corporal e os  parâmetros metabólicos e

neuromusculares do indivíduo. Além disso, como as condições de saúde mudam, a

avaliação deveria ser realizada periodicamente e utilizar metodologia, protocolos e

critérios adequados.

Além de propor inserir o conteúdo do projeto na Lei nº 17.942, de 2008, a Comissão

de Constituição e Justiça, no Substitutivo nº 1, retirou o dispositivo do projeto original

que  previa  a  prescrição  médica  de  atividades  convenientes  para  o  aluno  com

anormalidade orgânica.

Concordamos com as alterações propostas pela Comissão anterior.  No entanto,

para  que  o  aluno  com  diagnóstico  que comprometa  a  participação  nas  aulas  de

educação  física  não  seja  simplesmente  excluído  da  interação com os  colegas,  é

fundamental que o professor responsável pela disciplina indique programa alternativo

de atividades que lhe seja adequado. Por esse motivo, apresentamos a Emenda nº 1

ao Substitutivo nº 1.

Em virtude da Decisão Normativa da Presidência nº 12, de 4/6/2003, esta Comissão

também  deve  se  manifestar  sobre  as  proposições  anexadas.  Como  as  medidas
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previstas nos projetos anexados são semelhantes às da proposição em comento, as

considerações deste parecer também se aplicam aos projetos anexados.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de Lei nº 838/2011, 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-A da Lei nº 17.942, de 19 de dezembro de 2008, a que se

refere o art. 1º do Substitutivo nº 1, o seguinte parágrafo único:

“Art. 1º-A – (...)

Parágrafo único – Em caso de diagnóstico que restrinja a participação do aluno em

atividades  de  educação  física,  o  professor  responsável  pela  disciplina  indicará

programa alternativo de atividades para cada caso.”.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2011.

Carlos Mosconi, Presidente - Neider Moreira, relator - Adelmo Carneiro Leão - Hely

Tarqüínio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 839/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em epígrafe, decorrente do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.303/2009, “altera a Lei nº 12.628, de 6 de

outubro  de  1997,  que  disciplina  as  reclamações  relativas  à  prestação  de serviço

público,  em conformidade com o  disposto no  §  4º  do  art.  40  da  Constituição  do

Estado”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  31/3/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública.

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

O projeto de lei  em exame pretende ampliar  o direito  dos usuários de serviços
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públicos previsto na Lei nº 12.628, de 1997, que disciplina as reclamações relativas à

prestação de serviços públicos no Estado. Nos termos do art. 1º da lei, é assegurado

ao usuário o direito de apresentar a órgão ou entidade da administração pública ou a

particular delegado reclamações relativas ao serviço prestado. A proposição pretende

incluir  nesse  dispositivo  a  possibilidade  de  que  o  usuário  apresente  também

sugestões relativas ao serviço.

Esclarecemos  que,  na  legislatura  passada,  ao  analisar  o  Projeto  de  Lei  nº

3.303/2009, que deu origem à proposição em estudo, esta Comissão concluiu pela

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  da  proposição.  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.

“De forma a conferir efetividade ao direito previsto no art. 1º da referida lei, propõe-

se,  também,  a  inclusão  de  dispositivo  que  determina  que  deverão  ser  afixados

cartazes, em local visível e próximo aos guichês de atendimento, contendo o número

do telefone e o endereço eletrônico do órgão ou da entidade da administração pública

ou de particular  delegado e da Ouvidoria-Geral do Estado, para o recebimento de

reclamações e de sugestões. Para tanto, propõe-se nova redação ao art. 1º da lei e o

acréscimo do art.  2º-A. Nesse sentido vale ressaltar  que dispositivos semelhantes

constam em diversas leis vigentes no País. Exemplo disso é a Lei Estadual nº 11.823,

de 6/6/95,  que determina que os fornecedores de produtos e  serviços no  Estado

estão obrigados a afixar, nas dependências de seus estabelecimentos, os telefones

dos  órgãos  públicos  de  defesa  do  consumidor.  De  forma  semelhante,  o  projeto

determina a afixação dos números dos telefones dos órgãos e entidades prestadoras

do serviço público.

A  Lei  nº  12.628,  de  1997,  que  o  projeto  de  lei  em  exame  pretende  alterar,

regulamenta o § 4º do art. 40 da Constituição mineira, que remete a lei ordinária o

disciplinamento  das  questões  relativas  às  reclamações  acerca  da  prestação  de

serviço público.  Em face do referido dispositivo constitucional,  a matéria deve ser

objeto de lei formal, a ser, portanto, apreciada por esta Casa Legislativa.

Diga-se,  ainda,  que  a  proteção  e  a  defesa  do  consumidor  se  encontram
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constitucionalmente asseguradas, e, na seara infraconstitucional, estão garantidas na

Lei  Federal  nº  8.078, de 11/9/90, que contém o Código de Proteção e Defesa do

Consumidor  e  que  coloca  na  condição  de  fornecedor  todo  órgão  ou  entidade

empreendedora de atividade pública.

Quanto aos aspectos jurídicos, informamos que inexiste qualquer vício no tocante à

iniciativa parlamentar, uma vez que a matéria não se encontra entre aquelas citadas

no art. 66 da Carta mineira. Ademais, compete ao Estado, nos termos do referido art.

40  da  Constituição  Estadual,  a  regulamentação  dos  serviços  públicos  de  sua

responsabilidade. Por tratar-se de norma afeta também ao direito do consumidor, não

é muito lembrar que o inciso VIII do art. 24 da Constituição Federal prevê a legislação

de responsabilidade por dano ao consumidor como sendo concorrente entre a União,

os Estados e o Distrito Federal.”

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 839/2011.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Cássio Soares, relator – Bruno Siqueira – Delvito

Alves – Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 886/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Carlin  Moura,  a proposição em epígrafe,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.344/2010, “dispõe sobre a reserva de vagas

para idosos, deficientes e gestantes nos estacionamentos”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  1º/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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
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Em  primeiro  lugar,  cumpre  salientar  que,  na  legislatura  anterior,  proposição  de

conteúdo idêntico recebeu parecer pela inconstitucionalidade desta Comissão, sob o

argumento de violar o princípio da autonomia municipal, por se tratar de assunto de

interesse local.  Todavia, entendemos que a matéria pode ser apreciada sob outra

ótica, a saber, a da proteção e integração dos idosos e das pessoas com deficiência

física, que é dever constitucional do poder público.

A  proposição  em  análise  tem  o  escopo  de  reservar  10%  das  vagas  nos

estabelecimentos  públicos  e  privados  do  Estado  para  veículos  que  transportem

pessoas idosas com idade igual ou superior a 60 anos, pessoas com deficiência e

dificuldade de locomoção e gestantes. Determina que tais vagas serão posicionadas

de modo a garantir mais comodidade aos beneficiários do comando legislativo, além

de estabelecer que nelas haverá indicação sobre a finalidade e as condições para a

sua utilização.

O ordenamento constitucional vigente contém um complexo de regras voltadas para

a integração social dos idosos e das pessoas com deficiência, dispensando a eles

tratamento especial. No que tange aos deficientes, o inciso II do art. 227 da Carta

Magna impõe ao poder público a criação de programas de prevenção e atendimento

especializado, ao passo que o § 2º do mesmo artigo remete ao legislador ordinário a

instituição de normas de construção dos logradouros, dos edifícios de uso público e

de fabricação de veículos de transporte coletivo as quais garantam acesso adequado

a essas pessoas. Em relação aos idosos, o art. 230 da Constituição da República

exige  do  poder  público  a  instituição  de  programas  de  amparo,  a  defesa  de  sua

dignidade e bem-estar, além de assegurar aos maiores de 65 anos a gratuidade no

transporte coletivo urbano.

No plano infraconstitucional, é digna de registro a Lei Federal nº 10.098, de 2000,

que  dispõe  sobre  normas  gerais  e  critérios  básicos  para  a  promoção  da

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e

dá outras providências. O art. 7º da referida lei determina:

“Art. 7º – Em todas as áreas de estacionamento de veículos, localizadas em vias ou

espaços públicos, deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos de circulação

de  pedestres,  devidamente  sinalizadas,  para  veículos  que  transportem  pessoas
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portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção.

Parágrafo único – As vagas a que se refere o “caput” deste artigo deverão ser em

número  equivalente  a  dois  por  cento  do  total,  garantida,  no  mínimo,  uma  vaga,

devidamente sinalizada e com as especificações técnicas de desenho e traçado de

acordo com as normas técnicas vigentes”.

Quanto aos idosos, é oportuno assinalar que o art. 41 da Lei Federal nº 10.741, de

2003, remete ao legislador local a reserva de 5% das vagas nos estacionamentos

públicos e privados, cuja localização deverá garantir-lhes comodidade.

No âmbito  do  Estado de Minas Gerais,  também existe um conjunto de normas

protetoras  dos  deficientes.  A título  de  exemplificação,  mencionem-se  as  Leis  nºs

11.666, de 1994, e 17.785, de 2008. A primeira estabelece normas para facilitar o

acesso dos portadoras de deficiência física aos edifícios de uso público; a segunda

determina diretrizes para facilitar o acesso da pessoa portadora de deficiência ou com

dificuldade de locomoção aos espaços de uso público no Estado. O art. 4º da Lei nº

17.785 estabelece que, “em área de estacionamento de veículos localizada em via ou

espaço  público,  serão  reservadas  vagas  próximas  aos  acessos  de  circulação  de

pedestre, devidamente sinalizadas, para veículo que transporte pessoas portadoras

de deficiência ou com dificuldade de locomoção”. Esse comando normativo reproduz

o disposto no art. 7º da mencionada Lei Federal nº 10.098, de 2000.

Portanto, o Estado membro tem o dever constitucional de proteger os idosos e as

pessoas  com  deficiência,  seja  por  meio  de  lei,  seja  mediante  a  prática  de  atos

concretos voltados para essa finalidade. Não obstante o legislador federal ter fixado

percentuais menores e distintos do previsto na proposição sob comento, trata-se, a

nosso ver, de um mínimo a ser respeitado, não podendo os demais entes federados

estabelecer percentual inferior àquele. Nada impede que o Estado, ao disciplinar a

matéria no exercício de sua competência, fixe percentual acima do previsto na norma

geral, pois o que deve prevalecer é a efetiva proteção desse segmento da sociedade,

de forma a dar densidade aos preceitos constitucionais pertinentes ao tema.

Por  outro  lado,  saliente-se  que  o  projeto  contém  alguns  equívocos  de  redação

legislativa,  os  quais  são  passíveis  de  retificação.  Para  tanto,  apresentamos  o

Substitutivo nº 1, na conclusão desta peça opinativa.
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Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 886/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a reserva de vagas para idosos, pessoas com deficiência e gestantes

nos estacionamentos públicos e privados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  É  assegurada  a  reserva  de  10%  (dez  por  cento)  das  vagas  nos

estacionamentos privados e localizados em espaço público no Estado para veículos

que  transportem  pessoas  idosas  com  idade  igual  ou  superior  a  sessenta  anos,

pessoas com deficiência física e gestantes.

Parágrafo único – As vagas de que trata o “caput” serão localizadas de modo a

garantir comodidade aos beneficiários.

Art.  2º  – As vagas reservadas nos termos desta lei  conterão indicação sobre  a

finalidade e as condições de sua utilização.

Art.  3º  –  O Poder  Executivo  indicará,  por  meio  de  regulamento,  o  órgão  ou a

entidade encarregada da aplicação desta lei.

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

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente – Delvito Alves, relator – Rosângela Reis – Bonifácio

Mourão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 903/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o Projeto de Lei nº 903/2011, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.512/2010, “dispõe sobre a obrigatoriedade de

as instituições bancárias afixarem mensagens contrárias ao uso de drogas em talões

de cheques e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  1/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, do Regimento Interno,
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examinar a juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade da proposta.

Fundamentação

De  acordo  com  o  art.  1º  da  proposta,  as  instituições  bancárias  localizadas  no

Estado ficam obrigadas a imprimir mensagens sobre os malefícios resultantes do uso

das drogas em selos adesivos que deverão ser apostos na contracapa dos talões de

cheque  e  nos  cartões  de  crédito  por  elas  fornecidos.  Os  demais  dispositivos

reproduzem, com desdobramentos, esse conteúdo.

No  que  diz  respeito  aos  aspectos  constitucionais,  não  encontramos  óbice  à

tramitação  da  proposição.  A matéria  não  está  arrolada  entre  aquelas  em  que  a

Constituição deferiu  competência ao Chefe do Poder  Executivo,  ao  Presidente do

Tribunal de Justiça, ao Presidente do Tribunal de Contas ou da Mesa da Assembleia

para, privativamente, iniciar o processo legislativo. Também não se trata de tema a

respeito  do  qual  a  Constituição  Federal  outorgou  à  União  ou  aos  Municípios  a

competência  privativa  para  legislar.  Neste  ponto,  salienta-se  que  o  conteúdo  do

projeto não se confunde com a matéria atinente às atividades-fim das instituições

financeiras, não invadindo, dessa forma, a seara de competência da União. Observa-

se  que  a  proposição  não  dispõe  sobre  política  de  crédito,  câmbio,  seguros  e

transferência de valores, matérias que, nos termos do art. 22, VII, da Constituição da

República, competem privativamente à União. Também não invade a competência

reservada ao Congresso Nacional  pelo  art.  48,  XIII,  da Carta Magna,  para dispor

sobre matéria financeira e funcionamento de instituições financeiras.

Dessa  forma,  pode  o  Estado  disciplinar  o  tema com  fulcro  no  art.  25,  §1º,  da

Constituição  da  República,  segundo  o  qual  “são  reservadas  aos  Estados  as

competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição”.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 903/2011.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente – Delvito Alves, relator – Rosângela Reis – Bonifácio

Mourão.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 955/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.562/2010, autoriza o Poder Executivo a

doar ao Município de Borda da Mata o trecho que especifica.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art.

188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado

Regimento.

Na reunião  de  3/5/2011,  o  relator  solicitou  que  a  proposição fosse baixada em

diligência ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais –

DER-MG – para que se manifestasse sobre a medida pretendida.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 955/2011, em seu art. 1º, desafeta o bem público constituído

pelo trecho da Rodovia MG-290 situado entre os pórticos do Município de Borda da

Mata localizados no Bairro Santa Cruz e no Bairro Santa Rita. No art. 2º, autoriza o

Poder Executivo a doar o referido trecho a esse Município para que passe a integrar

seu perímetro urbano, como via urbana.

Ademais, o art. 3º da proposição estabelece que o bem reverterá ao patrimônio do

doador se,  no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe tiver sido dada a finalidade prevista.

O art. 99 da Lei nº 10.406, de 2002 – Código Civil Brasileiro –, classifica os bens

públicos em três categorias, segundo sua destinação: bens de uso comum do povo,

bens de uso especial e bens dominicais. Os primeiros destinam-se ao uso de toda a

coletividade, independentemente de autorização do poder público, tais como as ruas,

praças, avenidas, estradas e praias. Os bens de uso especial são os que possuem
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destinação pública específica e abrangem o conjunto de bens utilizados na execução

do serviço público ou de atividade burocrática, bem como os imóveis que abrigam as

repartições públicas. Tanto os bens de uso comum do povo quanto os bens de uso

especial  integram  o  patrimônio  indisponível  do  Estado,  pois,  enquanto  tiverem

afetação pública, não poderão ser objeto de alienação.

Os bens dominicais são os que, mesmo pertencentes ao Estado, não têm afetação,

razão pela qual podem ser objeto do comércio jurídico de direito privado, tais como os

terrenos baldios da administração. Esses bens constituem o patrimônio disponível do

poder público, em relação aos quais o Estado exerce um direito de propriedade, de

forma análoga ao que ocorre no âmbito do direito privado.

De acordo com a classificação prevista no ordenamento jurídico brasileiro, verifica-

se que estradas e rodovias são bens de uso comum do povo, pois destinam-se ao

uso coletivo e, em situações normais, não se sujeitam a autorização prévia do Estado

nem a pagamento por sua utilização. Estradas são vias rurais não pavimentadas, e

rodovias são vias rurais pavimentadas, conforme definição prevista no Anexo I da Lei

Federal nº 9.503, de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro – CTB. Para a

configuração do bem imóvel de uso comum do povo, é irrelevante o fato de a via

pública ser ou não pavimentada, pois isso não modifica a natureza jurídica do bem.

As regras básicas que condicionam a alienação de bens da administração constam

no  art.  18  da  Constituição  do  Estado,  que  exige  avaliação  prévia,  autorização

legislativa  e  licitação para  a alienação de imóveis.  Esse dispositivo  excepciona a

exigência de processo licitatório quando se tratar de doação e permuta, na forma da

lei.

Há que se observar também o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui

normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências.

Para bens imóveis, o inciso I desse dispositivo exige autorização legislativa, avaliação

prévia  e  licitação  na  modalidade  de  concorrência,  dispensada  esta  no  caso  de

doação, entre outros institutos previstos na lei.

Para que determinado bem imóvel do Estado seja objeto de doação, que nada mais

é que uma forma de alienação, é imprescindível a desafetação, ou seja, a perda da

finalidade  pública.  Essa  ocorre  normalmente  na  própria  lei  que  autoriza  a
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transferência do bem, seja de maneira explícita, conforme consta no art. 1º do projeto,

seja de forma implícita, quando não há referência expressa à desafetação.

Cabe observar que a doação desse trecho da rodovia MG-290 para o Município de

Borda da Mata  não implicará  alteração  na  natureza jurídica  do  bem público,  que

continuará inserido na categoria de bem de uso comum do povo, uma vez que o

percurso será destinado à instalação de via urbana.  A modificação básica incidirá

sobre a titularidade do imóvel, que passará a integrar o domínio público municipal e,

consequentemente, o Município de Borda da Mata assumirá a responsabilidade pelas

obras de manutenção e conservação da via pública.

Por  fim,  é  importante  observar  que  o  DER-MG ,  por  meio  da  nota  técnica  de

14/12/2010, emitiu parecer favorável ao projeto de lei em análise, declarando que não

há objeção a sua pretensão.

Dessa forma, constata-se que inexiste vedação constitucional à doação de bem de

uso comum do povo, embora não seja comum a tramitação de proposições dessa

natureza. O que é inadmissível, à luz do ordenamento jurídico vigente, é a alienação

de bem imóvel do Estado sem prévia aprovação do Legislativo.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 955/2011.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Delvito Alves, relator - Bruno Siqueira - Rosângela

Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.008/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.586/2007, cria a Política de Saúde da Mulher

Detenta.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, da qual recebeu

parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n°

1 por ela apresentado, e vem agora a esta Comissão para receber parecer quanto ao
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mérito,  nos termos do art.  188,  combinado com o art.  102,  XI,  “b”,  do Regimento

Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise visa instituir a política de saúde da mulher detenta no

Estado.  Essa  política  tem  como objetivos  a  assistência  pré-natal,  ao  parto  e  ao

puerpério, o acesso às ações de planejamento familiar, a diminuição dos índices de

mortalidade materna, o aumento dos índices de aleitamento materno, a ampliação

das ações de detecção precoce e controle do câncer de mama e de colo do útero e o

estabelecimento  de  parcerias  com  outros  setores  para  o  controle  das  doenças

sexualmente transmissíveis e outras patologias.

Cumpre  informar  que  o  Plano  Nacional  de  Saúde  no  Sistema  Penitenciário  –

PNSSP –operacionaliza a Política Nacional  de Saúde no Sistema Penitenciário.  A

política foi aprovada na Comissão Intergestores Tripartite – CIT – do SUS, e na 12ª

Conferência Nacional de Saúde, em 2003, e foi instituída pela Portaria Interministerial

nº 1.777, de 9/9/2003, assinada pelos Ministros da Saúde e da Justiça. Seu objetivo é

facilitar o acesso da população penitenciária às ações e serviços de saúde do SUS,

com a implantação de unidades de saúde de atenção básica nas unidades prisionais

e  organização  das  referências  para  os  serviços  ambulatoriais  especializados  e

hospitalares. Minas Gerais é um dos 18 Estados da federação qualificados a essa

política. A Portaria Interministerial nº 1.777, de 2003, prevê o repasse de incentivo

financeiro  para  a  manutenção  das  equipes  e  serviços  implantados  nas  unidades

prisionais. O incentivo é repassado de acordo com o número de equipes implantadas

nas unidades prisionais. Nas unidades prisionais com mais de 100 pessoas presas

são  implantadas,  para  cada  grupo  de  500  pessoas  presas,  uma  equipe  e  uma

unidade básica de saúde. Para as unidades prisionais com até 100 pessoas presas, o

incentivo financeiro é inferior, uma vez que a equipe de saúde deverá ficar lotada em

uma unidade básica de saúde fora da unidade prisional, mas ficará responsável pelo

acompanhamento da atenção básica às pessoas presas naquela unidade. Entre as

ações de atenção básica à saúde sob responsabilidade das equipes de saúde no

âmbito do PNSSP, estão previstas as ações de saúde da mulher, com a realização de

acompanhamento pré-natal e de controle de câncer cérvico-uterino e de mama, além

daquelas destinadas ao diagnóstico, ao aconselhamento e ao tratamento de doenças
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sexualmente transmissíveis, entre elas a aids.

Além da Política Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, em âmbito federal, já

existem leis estaduais que tratam da proteção da saúde da mulher, como é o caso da

Lei nº 15.952, de 28/12/2005, que estabelece a política de prevenção da mortalidade

materna e tem como diretrizes a realização de diagnóstico permanente da situação

da mortalidade materna no Estado, considerando os aspectos sociais, econômicos,

políticos, jurídicos e sanitários e determinando a adoção de medidas específicas com

vistas à redução da mortalidade materna; a articulação e a integração das diferentes

instituições envolvidas na solução do problema; a descentralização das atividades no

Estado e a mobilização e o envolvimento de todos os setores da sociedade afetos à

questão. Há ainda a Lei no 11.868, de 28/7/95, que dispõe sobre a prevenção e o

tratamento  do  câncer  de  mama  e  do  câncer  ginecológico;  a  Lei  nº  13.161,  de

19/1/1999, que assegura o oferecimento gratuito de exames para diagnóstico da aids

às  gestantes  atendidas  pela  rede pública;  e  a  Lei  no  15.677,  de  14/7/2005,  que

garante  à  gestante  em  acompanhamento  pré-natal  a  consulta  odontológica  com

avaliação periodontal.

Embora haja muitas normas, federais e estaduais, que tratam da saúde da mulher,

a situação das detentas merece atenção especial, pela insalubridade das condições a

que estão sujeitas. Como os objetivos da política que se pretende instituir no projeto

de lei em exame coincidem com as medidas previstas na Lei nº 11.335, de 20/12/93,

que dispõe sobre a assistência integral pelo Estado à saúde reprodutiva da mulher e

do  homem,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  propôs,  no  substitutivo  que

apresentou, que se acrescentasse parágrafo único ao art. 1º dessa lei, para destacar

as  mulheres  que  se  encontram  sob  custódia  no  sistema  penitenciário  estadual.

Concordamos integralmente com a alteração proposta por aquela Comissão.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de Lei nº 1.008/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões,13 de julho de 2011.

Carlos Mosconi, Presidente – Hely Tarqüínio, relator – Adelmo Carneiro Leão.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.017/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 437/2007, cria o Programa Primeiro Crédito

para a Juventude Rural no Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  8/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  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  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

Em primeiro lugar, cabe ressaltar que proposições idênticas tramitaram nesta Casa

nas duas últimas legislaturas, a saber, os Projetos de Lei nºs 767/2003 e 437/2007.

Em ambos os casos,  esta Comissão analisou a  matéria  no  exercício  do  controle

preventivo de constitucionalidade e concluiu pela compatibilidade da proposição com

o ordenamento  constitucional  vigente,  na  forma de substitutivo.  Como não houve

alteração constitucional  superveniente  que propiciasse uma nova interpretação da

matéria,  ratificamos  o  ponto  de  vista  anterior  e  reproduzimos  a  argumentação

apresentada na ocasião:

“A proposição  institui  o  Programa  Primeiro  Crédito  para  a  Juventude  Rural  do

Estado  de  Minas  Gerais,  destinado  a  financiar  atividades  de  agropecuária,

agrossilvicultura,  turismo  rural,  agroturismo,  artesanato  rural  e  aquicultura,  com

suporte nos princípios  da agroecologia e da agricultura orgânica.  Define ainda os

beneficiários  do  programa e  as  condições  para  a  liberação  de  crédito  e  confere

competências  a  órgãos  e  entidades  encarregados  da  gestão  e  da  prestação  de

assistência técnica, extensão rural e formação profissional.

Como esta  Comissão  já  teve  a  oportunidade  de  demonstrar  diversas  vezes,  a

criação de programa é matéria que se encarta no âmbito da competência privativa do

Governador  do  Estado,  conforme  entendimento  do  Supremo  Tribunal  Federal,
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manifestado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 224-RJ.

Portanto,  na  forma  original,  o  projeto  contraria  o  ordenamento  jurídico.  No

Substitutivo nº 1, apresentado na conclusão, propomos uma política agrícola setorial

para jovens empreendores rurais, com vistas a alavancar as atividades econômicas

nas áreas de agropecuária, agrossivilcultura, turismo rural,  agroturismo, artesanato

rural  e  aqüicultura.  Tal  medida  encontra  respaldo  no  ‘caput’  do  art.  248  da

Constituição do Estado, reproduzido a seguir:

‘Art.  248  -  O  Estado  formulará,  mediante  lei,  a  política  rural,  conforme  a

regionalização prevista nesta Constituição, observadas as peculiaridades locais, para

desenvolver e consolidar a diversificação e a especialização regionais, asseguradas

as seguintes medidas:’.

Com efeito, a referida norma permite ao legislador infraconstitucional promover o

disciplinamento desse tema tendo em vista vários fatores, entre os quais está incluída

a  possibilidade  de  fixar  uma  política  voltada  para  um  segmento  específico  de

produtores rurais.  Por  outro  lado,  a regulamentação da política agrícola  insere-se

entre as matérias de iniciativa legislativa concorrente, nos termos do art. 65, ‘caput’,

da Constituição do Estado.”

Finalmente,  é  oportuno  assinalar  que  a  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,

Pecuária e Abastecimento, em resposta a diligência requerida por esta Comissão,

expediu nota técnica na qual manifestou-se contrariamente ao projeto na sua forma

original, por versar sobre a implementação de programa governamental relacionado

com  as  ações  concretas  do  Poder  Executivo.  Entretanto,  conforme  destacado

anteriormente, o vício original do projeto pode ser sanado mediante substitutivo, que

tem por escopo transformar a criação de programa em fixação de diretrizes para a

Política  de  Incentivo  à  Juventude  Rural.  Nesse  caso,  o  Legislativo  não  estaria

invadindo a seara privativa do Executivo para a instituição de programas, mas apenas

estabelecendo  parâmetros  ou  diretrizes  gerais  que  nortearão  as  ações  do  Poder

administrador.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 1.017/2011 na forma do Substit utivo nº 1, a seguir apresentado.
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SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a Política de Incentivo à Juventude Rural.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  A  Política  de  Incentivo  à  Juventude  Rural  tem  por  objetivo  criar  as

condições indispensáveis para o desenvolvimento de atividades no meio rural  por

jovens com idade entre 18 e 32 anos.

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 das

atividades de agropecuária, agrossilvicultura, turismo rural,  agroturismo, artesanato

rural e aquicultura, tendo por orientação 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 - estimular a criação de associações e cooperativas de jovens ruralistas;

VII - fornecer, a preço de custo, mudas e sementes;

VIII - estimular a criação de parcerias com a iniciativa privada, as organizações não

governamentais e sindicatos;

IX - celebrar convênios com órgãos e entidades da esfera pública e privada;

X - prestar, gratuitamente, a assistência técnica e a extensão rural;

XI - destinar terra pública e devoluta para assentamento de trabalhadores rurais,

bem como agilizar a regularização fundiária das posses nessas terras.

Art.  2º  -  Terão  prioridade  nas  ações  desenvolvidas  no  âmbito  da  Política  de

Incentivo à Juventude Rural:

I  -  jovens  que exploram 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 - remanescentes de quilombos e indígenas;

V - famílias cuja renda bruta anual não exceda R$30.000,00 (trinta mil reais).



1345
____________________________________________________________________________

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

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Bruno Siqueira,  Presidente  – Delvito  Alves,  relator  – Rosângela  Reis– Bonifácio

Mourão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.101/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Agostinho  Patrus  Filho,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe,

decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.422/2007, “cria e determina a

inserção de mensagens nas faturas dos serviços e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” no dia 15/4/2011, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Cabe agora 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 art. 1º do projeto em estudo torna obrigatória a divulgação da mensagem “Diga

não  à  violência  –  conquiste  a  paz”  nas  faturas  referentes  aos  serviços  de

fornecimento  de  água,  energia  elétrica  e  telefonia  bem  como  nas  faturas  dos

impostos do Estado.

Esclarecemos  que,  na  legislatura  passada,  ao  analisar  o  Projeto  de  Lei  nº

1.422/2011, que deu origem à proposição em estudo, esta Comissão concluiu pela

antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e  ilegalidade  da  proposição.  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:

“Cabe destacar que a lei, como norma que rege a sociedade ou, melhor dizendo,

como regra de conduta imposta pelo Estado a todos os cidadãos, indistintamente,

pode,  em  princípio,  receber  os  mais  variados  conteúdos,  devendo,  no  entanto,

possuir um fundamento extremamente convincente para sua edição. Sendo assim,

não se mostra razoável a promulgação de uma lei desnecessária para fazer face a

uma demanda específica.
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Essas considerações refletem o princípio da razoabilidade, de previsão expressa na

Constituição  do  Estado,  em  seu  art.  13.  Tal  princípio  deve  balizar  toda  atuação

estatal, tanto no plano legiferante como no jurisdicional e no administrativo.

Ao  analisar  o  texto  do  projeto  e  sua  justificação,  verificamos  que  a  medida

pretendida diz respeito à veiculação de campanha educativa de combate à violência.

Com efeito, tendo em consideração o referido princípio, fica clara a inadequação da

instituição, por lei, da medida pretendida pelo projeto. No caso em questão, qual seja

a veiculação de campanha educativa, 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.

Ademais, o projeto cria obrigação para entes da administração indireta do Estado,

padecendo de vício de origem por inconstitucionalidade formal, uma vez que o art. 66,

III, “e”, da Constituição Estadual submete à competência reservada do Governador a

inauguração  do  processo  legislativo  referente  às  matérias  afetas  à  organização

administrativa no âmbito do Poder Executivo. Como se sabe, é matéria pacífica na

Suprema Corte  bem como em todos os outros  Tribunais  que,  em se tratando de

norma de iniciativa privativa do Chefe do Executivo, não pode o Poder Legislativo

elaborá-las, sob pena de ofensa ao princípio da independência e harmonia entre os

Poderes, consagrado no art. 2º da Constituição da República.

Desse modo, tendo em vista o princípio da razoabilidade e as regras de iniciativa

previstas expressamente na Constituição do Estado, ficam claras a inadequação da

lei  para  instituir  a  medida  pretendida  pelo  projeto  bem  como  a  sua

inconstitucionalidade”.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.101/2011.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator – Delvito Alves – Rosângela

Reis.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.130/2011

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.987/2009, “dispõe sobre a obrigatoriedade

da contratação de seguro de vida e acidentes pessoais, bem como assistência funeral

nas rodovias sob jurisdição do Estado, sujeitas à cobrança de pedágio e dá outras

providências”.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma

de Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito,

nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, inciso XII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em tela propõe tornar obrigatória a contratação de seguro de vida e

acidentes  pessoais  e  a  prestação  de  assistência  funeral,  por  parte  das  pessoas

jurídicas de direito público ou privado, responsáveis, ainda que por concessão, pela

operação das rodovias sob jurisdição do Estado sujeitas à cobrança de pedágio.

Segundo o autor, a finalidade da proposição é garantir que o pagamento de pedágio

pelos usuários das estradas e rodovias sob jurisdição do Estado de Minas Gerais

possibilite  imediata e fácil  indenização,  no caso de acidentes,  além da qualidade,

segurança e outros serviços. Ressalta também a necessidade de uma contrapartida

aos usuários, o que não ocorreu quando da transferência de responsabilidade, para a

iniciativa privada, pela exploração das rodovias.

Em  seu  exame preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  considerou  a

impossibilidade  de  se  constituir  ônus  para  a  administração  pública  sem  a

contrapartida  necessária  e  também a impossibilidade de esta Casa legislar  sobre

seguro  de  vida  ou  danos  físicos.  Sendo  assim,  apresentou  o  Substitutivo  nº  1,

acrescentando artigo à Lei nº 12.219, de 1996, que autoriza o Poder Executivo a

delegar, por meio de concessão ou de permissão, os serviços públicos que menciona.

O  artigo  inserido  visa  obrigar  o  concessionário  de  rodovia  ou  obra  rodoviária  a

contratar  o seguro pretendido pelo projeto  original.  A Comissão de Constituição e
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Justiça lembrou ainda que a proposta em análise já tramitou nesta Casa na forma do

Projeto de Lei n° 2.987/2009.

Passemos agora à analise do mérito da proposição.

A operação de estradas sob jurisdição do Estado de Minas Gerais pode ser feita

pelo próprio Estado ou por delegação, através de concessão ou permissão, conforme

previsto no art. 175 da Constituição Federal. No caso das delegações, a Lei nº 12.219

de 1996, que rege a matéria,  prevê a fixação de uma tarifa para a prestação dos

serviços, também conhecida como pedágio. Essa tarifa deverá ser fixada, reajustada

e revisada segundo os critérios, as condições e os prazos previamente estabelecidos

em edital e em contrato, respeitando o princípio do equilíbrio econômico-financeiro do

contrato, bem como a legislação vigente e as normas regulamentares.

Outra forma de delegação é a prevista na Lei nº 14.868, de 2003, que institui  o

Programa Estadual  de Parcerias  Público -Privadas -  PPP -  ,  prevendo uma nova

forma de delegação por parte do Estado. Neste caso, também pode ser estabelecida

a cobrança de uma tarifa para a prestação dos serviços.

O pedágio cobrado pelos concessionários deve respeitar o equilíbrio econômico-

financeiro do contrato e a exigência de modicidade das tarifas, mas deve também

garantir  aos  usuários  qualidade,  segurança  e  prestação  de  serviços,  tais  como

atendimento mecânico, socorro médico ou, ainda, instalação de cabinas telefônicas a

cada quilômetro.

No caso de acidente causado pela falta de qualidade no serviço prestado, pela má

manutenção ou pela falta de sinalização, a responsabilidade deve ser atribuída ao

prestador do serviço, sem ônus ao usuário.

Anualmente, proprietários de veículos já pagam o seguro obrigatório, que indeniza

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre - DPVAT. Esse

seguro foi  criado pela Lei  Federal  nº 6.194,  de 1974,  que indeniza as  vítimas de

acidentes nas situações de morte ou invalidez permanente e reembolsa despesas

comprovadas com atendimento médico-hospitalar, não cobrindo despesas com danos

materiais e com assistência funeral. Com a obrigatoriedade de contratação do seguro,

objeto da proposição, tais despesas passariam a ter cobertura garantida. Além disso,

o Código Civil Brasileiro prevê a possibilidade de contratação de mais de um seguro

para uma pessoa sobre o mesmo interesse, com o mesmo ou diversos seguradores.
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Sendo  assim,  entendemos  que  a  aprovação  da  proposição,  na  forma  do

Substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, é oportuna,

uma vez que aprimora a legislação existente e vai ao encontro dos interesses dos

cidadãos.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.130/2011,

no  1º  turno,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Celinho  do  Sinttrocel  ,  Presidente  –  Anselmo  José  Domingos,  relator  –  Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.195/2011

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  n° 3.432/2011, “d ispõe sobre a segurança dos

clientes nas agências bancárias do Estado”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/4/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Segurança Pública e Fiscalização Financeira

e Orçamentária 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.

Fundamentação

Antes  de  analisarmos  o  conteúdo  do  projeto  de  lei  em  epígrafe,  é  importante

destacar que proposição similar  tramitou nesta Casa na legislatura anterior,  tendo

sido arquivada ao final da legislatura sem a análise desta Comissão.

A proposição em análise pretende tornar obrigatória em todos os estabelecimentos

bancários do Estado a instalação de divisória entre a área dos caixas e aquela onde

são prestados outros atendimentos.

Apesar de a matéria de que trata o projeto dizer respeito à proteção e segurança do

consumidor,  estando,  portanto,  inserida  no  âmbito  de  competência  legislativa  do
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Estado,  conforme  art.  24,  inciso  VIII,  após  a  análise  das  legislações  federal  e

estadual, verificamos que a medida que o projeto em exame pretende implementar já

encontra respaldo no ordenamento jurídico em vigor.

O conteúdo do projeto não se confunde com a matéria atinente às atividades-fim

das instituições financeiras, não invadindo, dessa forma, a seara de competência da

União, limitando-se a impor regras tendentes a garantir a segurança do consumidor

nos  estabelecimentos bancários.  Desse modo,  o Estado pode exigir,  mediante lei

formal, a instalação de equipamentos de segurança nos estabelecimentos bancários,

em favor dos usuários dos referidos serviços.

Além disso, a aplicabilidade das normas de defesa do consumidor às atividades de

natureza bancária, financeira, de crédito e securitária é indiscutível, segundo o § 2º do

art.  3º  da  Lei  no  8.078,  de  1990.  Tal  entendimento  é  confirmado  pelo  Supremo

Tribunal  Federal  –  STF  –,  que,  em  reiteradas  decisões,  tem  reconhecido  a

legitimidade  constitucional  de  diplomas  legislativos,  até  mesmo  municipais,  que

cuidam da instalação de dispositivos de segurança, tais como portas eletrônicas ou

câmeras filmadoras, em estabelecimentos bancários.

Entretanto, já existe a Lei n° 12.971, de 1998, que , em seu art. 2°, incisos VI e VII,

prevê, respectivamente, que as instituições bancárias e financeiras devem dispor de

“cabines individuais nos caixas de atendimento ao público” e “divisórias, biombos ou

estruturas similares, nos locais em que haja movimentação de dinheiro”, esvaziando o

conteúdo da proposição, que não traz nenhuma inovação no ordenamento jurídico

vigente.

Desse modo, entendemos que o projeto em exame não deve prosperar nesta Casa,

apesar das nobres intenções que motivaram a sua apresentação.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.195/2011.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira, relator - Delvito Alves - Rosângela

Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.211/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude
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Relatório

De  autoria  do  Deputado  Gustavo  Valadares,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.211/2011,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.588/2009, institui o Selo Jovem

e dá outras providências.

O projeto foi  encaminhado ao exame preliminar  da Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu pela sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade, 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, XIX, "e", do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  estudo  pretende  instituir  o  Selo  Jovem  a  ser  conferido  a

entidades que se destacarem no desenvolvimento de projetos dirigidos à inclusão

social  do  jovem.  Em  seu  art.  2º,  a  proposição  determina  a  constituição  de  um

colegiado, vinculado à Secretaria de Estado de Esporte e Juventude – Seej –, com as

atribuições de fixar os requisitos para a obtenção do selo e de indicar as entidades

habilitadas a recebê-lo. Por fim, prevê que as entidades contribuintes do ICMS que

receberem o Selo Jovem poderão obter incentivo fiscal na forma fixada pelo Poder

Executivo, até o limite de 12% do valor da referida contribuição.

A promoção do jovem como protagonista  de  sua  própria  existência  vem  sendo

matéria de uma série de normas recentemente editadas e tem se tornado o objetivo

de  várias  ações  governamentais,  tanto  em  âmbito  federal  quanto  estadual.  Um

exemplo  disso  é a criação do Conselho  Nacional  da  Juventude,  por  meio  da Lei

Federal nº 11.129, de 30/6/2005, para a formulação de políticas públicas dirigidas ao

jovem. Na esfera estadual, podem-se mencionar a Lei nº 18.136, de 14/5/2009, que

institui  a  Política  Estadual  da  Juventude,  e  a  inserção  da  área  de  resultados

Protagonismo Juvenil  no  Plano  Mineiro  de  Desenvolvimento  Integrado  –  PMDI  –

2007-2023.

A construção  das  políticas  públicas  voltada  para  a  juventude  deve  enfatizar  a

emancipação dos jovens, na perspectiva do desenvolvimento integral e da construção

dos projetos de vida, da autonomia e da cidadania.

Ressalte-se que, tradicionalmente, o Estado sempre foi o principal ente responsável

pelo planejamento e execução das políticas de inclusão social do jovem, tanto na
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esfera  federal,  quanto  na  estadual.  Diferentemente,  a  proposição  em  análise

reconhece o papel de outras entidades nessa tarefa, distinguindo-as e incentivando-

as, por meio da concessão do selo e do incentivo fiscal.

Em documento publicado em 2006, o Conselho Nacional de Juventude recomenda

que  o  poder  público  seja  criativo  no  desenvolvimento  de  metodologias  e

oportunidades que ampliem as condições para inclusão social da população jovem,

diante da complexidade e intersetorialidade de suas demandas. Em consonância com

essa  posição,  a  proposição  ora  analisada  busca  atender  às  necessidades  da

juventude, estimulando iniciativas de responsabilidade social das entidades de direito

privado para a promoção do protagonismo juvenil.

Em um mundo cada vez mais competitivo,  é vantajoso para as corporações da

iniciativa privada obter certificações que atestem sua boa prática empresarial com o

objetivo de atender à demanda por produtos e serviços socialmente corretos. Esse

tipo de certificação agrega valor à marca e pode ser utilizado como um diferencial

para a imagem da empresa.

Já existem vários selos com o propósito de distinguir as empresas que colaboram

para o desenvolvimento da área social ou para a proteção ambiental. A Fundação

Abrinq instituiu o selo Empresa Amiga da Criança, em reconhecimento às empresas

que assumem compromissos em prol da criança e do adolescente. De iniciativa do

governo estadual,  o  Selo de Responsabilidade Empresarial  identifica e  reconhece

empresas que investem no desenvolvimento econômico das regiões dos Vales  do

Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus e do Norte de Minas. Há também o selo Unicef

Município  Aprovado,  concedido  a  Municípios  que  tenham  alcançado  melhoras

significativas na qualidade de vida de crianças e adolescentes.

Chamada a se manifestar sobre a matéria, a Secretaria de Estado de Esporte e

Juventude se mostrou favorável à aprovação do projeto. Em nota técnica, esclareceu

que “toda matéria que tenha o escopo de promover a inserção social dos jovens e

favorecer o protagonismo juvenil merece o apoio da Secretaria de Estado de Esporte

e Juventude”.

Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu mais adequado

inserir  os  comandos  do  projeto  em  análise  no  âmbito  da  Política  Estadual  de

Juventude, por meio da alteração da Lei nº 18.136, de 14/5/2009. A referida Comissão
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também vislumbrou a impossibilidade de concessão de incentivos fiscais,  por não

terem sido observadas as condições estabelecidas no art. 14 da Lei Complementar n°

101, de 4/5/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, apresentou o Substitutivo nº

1, com o qual concordamos.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.211/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Marques Abreu, Presidente e relator – Adelmo Carneiro Leão – Tadeu Martins Leite

– Fabiano Tolentino.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.236/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Leonardo Moreira, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.362/2010,  “dispõe  sobre  a  nota  fiscal

eletrônica  nos  serviços  de  transporte  intermunicipal  de  passageiros  e  dá  outras

providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  21/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cumpre agora a esta Comissão emitir parecer sobre os aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da proposição, nos termos do que dispõe o art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

É importante ressaltar que proposição idêntica tramitou nesta Casa na legislatura

anterior, oportunidade em que esta Comissão analisou a matéria no que tange aos

aspectos  de  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade.  Como  não  houve

mudanças  constitucionais  e  legais  supervenientes  que  propiciassem  uma  nova

interpretação  do  projeto,  somos  levados  a  ratificar  o  posicionamento  expresso

anteriormente e reproduzir a argumentação jurídica apresentada na ocasião:

“A proposta em tela pretende obrigar as empresas concessionárias de transporte
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coletivo  intermunicipal  de  passageiros  a  emitir  nota  fiscal  eletrônica  quando  da

prestação do serviço.

Segundo  o  autor  da  proposição,  a  iniciativa  pretende  garantir  ao  usuário  seus

direitos como consumidor, já que poderá utilizar o documento se vier a demandar em

juízo. Assegura, ainda, o parlamentar não ser admissível, nos dias de hoje, que essa

atividade continue sem monitoramento, haja vista a ausência de mecanismos para a

fiscalização do recolhimento do tributo gerado em decorrência da atividade.

A nota fiscal  eletrônica foi  instituída por meio do Convênio ICMS 110,  de 2008,

celebrado no âmbito do Conselho Nacional  de Política Fazendária – Confaz.  Este

órgão,  cuja  competência  foi  ratificada  na  Carta  Constitucional  e  em  reiterados

julgados do Supremo Tribunal  Federal,  reúne-se  com regularidade para  discutir  e

implementar a regulamentação das questões relativas ao Imposto sobre Operações

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte

Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS –, evitando conflitos quando

da cobrança do imposto pelas unidades da Federação.

Consultando os mais diversos sítios da internet que divulgam matérias de natureza

tributária – entre os quais, o da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais –,

pode-se constatar a existência de diversos normativos,  entre convênios, ajustes e

protocolos, disciplinando a emissão da nota fiscal eletrônica, todos eles oriundos do

Confaz, Conselho composto por representantes dos Estados e do Distrito Federal.

Torna-se fácil observar que as medidas relativas à implementação do sistema de

nota  fiscal  eletrônica  se  efetivam  por  meio  de  providências  administrativas,

articuladas por pessoas e órgãos da esfera do Executivo, Poder ao qual compete, por

meio  do  Governador  do  Estado,  gerir  a  máquina  pública,  estabelecendo  os

mecanismos próprios para a fiscalização e a arrecadação dos impostos. Esta é a

razão de o constituinte mineiro ter  estabelecido a competência do Governador  do

Estado  para  a  instauração  do  processo  legislativo  relativamente  às  questões  de

natureza administrativa, conforme previsto no art. 66 da Constituição do Estado.

Não  vislumbramos,  em  face  das  razões  expendidas,  a  perspectiva  de  conferir

tratamento à matéria por meio de lei  estadual,  conforme pretendido, sob pena de

inviabilizar o sistema de gestão tributária, implementado pelo Poder Executivo à luz

dos normativos oriundos do Confaz.
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Outro aspecto a ser considerado – muito bem ressaltado na nota técnica produzida

pela Secretaria de Estado de Fazenda em atendimento à diligência formulada por

esta Comissão – diz respeito à impossibilidade de implantação do sistema eletrônico

de emissão de nota fiscal na prestação do serviço de transporte de passageiros, pelo

fato  de  não  existir,  no  mercado,  equipamento  eletrônico  apropriado  para  esta

finalidade.

Verifica-se, portanto, não ser razoável a medida proposta nos moldes pretendidos.

Por outro lado, isto não quer dizer que o Estado não dispõe de mecanismos próprios

para o controle e a arrecadação do tributo decorrente dos serviços prestados pelas

empresas que atuam nesse ramo de atividade.”

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.236/2011.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Bruno Siqueira - Delvito Alves - Rosângela

Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.481/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe “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.”

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  5/5/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  da  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  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  pretende  criar  o  Programa  Permanente  de

Especialização nas áreas de Pediatria, Medicina da Família e Clínica Geral, que será

oferecido pelos órgãos públicos competentes na condição de residência médica.
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Inicialmente, é importante considerar que a elaboração e a execução de programas

são atividades administrativas e estão inseridas no rol de competências materiais do

Estado, cabendo ao Executivo, Poder estruturado como o detentor dos instrumentos

apropriados para criar programas governamentais sujeitos a procedimentos técnicos,

a  competência  para  instituir  esse  tipo  de  ação,  prescindindo,  obviamente,  de

autorização  para  tal.  Com  efeito,  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 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.

Ressalte-se  que  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  programa,  pois  isso  iria  esvaziar  a  atuação

institucional  do  Executivo e  contrariar  o  princípio  constitucional  da  separação dos

Poderes. Nesse sentido, tem-se pronunciado o Supremo Tribunal Federal, conforme a

Decisão de Questão de Ordem suscitada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº

224 (ADIQO 224/RJ), que decidiu não estar sob reserva legal a criação de programa,

ressalvados  os  casos  expressamente  previstos  na  Constituição  da  República,

conforme o disposto no art. 48, inciso IV, e no art. 165, §§ 1º e 4º.

Dessa  forma,  existem  no  projeto  vícios  de  natureza  constitucional  e  legal  que

inviabilizam sua tramitação nesta Casa.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei no 1.481/2011.
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Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator – Delvito Alves – Bruno Siqueira – Rosângela

Reis.

PARECER PARA O 2º 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.

Aprovada  no  1º  turno  com a  Emenda  nº  1,  retorna  agora  a  proposição  a  esta

Comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado

com o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Conforme determina o  §1º  do  art.  189 do Regimento  Interno,  segue,  anexa,  a

redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição em epígrafe visa a alterar a Lei nº 16.279, de 20/7/2006, para instituir

o direito dos usuários de serviços públicos de saúde no Estado a ter acesso, no local

onde a assistência é prestada, às informações sobre os serviços de saúde, com os

endereços, telefones, horários de funcionamento, especialidades oferecidas, nome,

número de registro no órgão profissional e horário de trabalho dos profissionais das

equipes assistenciais.

A defesa dos direitos dos pacientes, objeto da proposição em comento, é um dos

princípios preconizados pela Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, publicada

pelo Ministério da Saúde em 2006. Tomando como base o art. 196 da Constituição

Federal, esse documento tem como objetivo assegurar ao cidadão o direito básico ao

ingresso digno nos sistemas de saúde, públicos ou privados. Recomenda, ainda, que

as  informações  sobre  os  serviços  de  saúde  com  critérios  de  acesso,  endereços,

telefones, horários de funcionamento, nome e horário de trabalho dos profissionais

das  equipes  assistenciais  estejam  disponíveis  aos  cidadãos  nos  locais  onde  a

assistência  é  prestada  e  nos  espaços  de  controle  social.  Assim,  o  cidadão  teria

acesso mais ordenado e organizado aos serviços de saúde, o que resultaria em um

atendimento mais justo e eficaz.
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Diante  da  relevância das alterações que se pretende instituir  com o projeto  em

análise  e  na  ausência  de  fato  novo  que  justifique  nova  abordagem  do  assunto,

reiteramos,  pois,  o  posicionamento  desta  Comissão no 1º  turno de tramitação da

matéria, a favor da aprovação da proposição.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 264/2011,  no 2º

turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2011.

Carlos  Mosconi,  Presidente  –  Doutor  Wilson Batista,  relator  –  Neider  Moreira  –

Adelmo Carneiro Leão – Hely Tarqüínio.

PROJETO DE LEI Nº 264/2011

(Redação do Vencido)

Acrescenta inciso ao art. 2º da Lei nº 16.279, de 20 de julho 2006, que dispõe sobre

os direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – Fica acrescentado ao art.  2º da Lei nº 16.279, de 20 julho de 2006, o

seguinte inciso XXII:

“Art. 2º – (...)

XXII – ter acesso, no local onde a assistência é prestada, às informações sobre os

serviços  de  saúde,  com  os  endereços,  telefones,  horários  de  funcionamento,

especialidades oferecidas, nome, número de registro no órgão profissional e horário

de trabalho dos profissionais das equipes assistenciais.”.

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

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 301/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 301/2011, de autoria do Deputado Elismar Prado, que declara

de utilidade pública a Associação Educacional Evangélica Shalon – AEES –,  com

sede  no  Município  de  São  João  del-Rei,  foi  aprovado  em  turno  único,  na  forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 301/2011

Declara de utilidade pública a Associação Educacional Evangélica Shalon – AEES

–, com sede no Município de São João del-Rei.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Educacional Evangélica

Shalon – AEES –, com sede no Município de São João del-Rei.

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

Sala das Comissões, 6 de julho de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Gilberto Abramo, relator – João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 983/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 983/2011, de autoria do Deputado Neider Moreira, que declara

de  utilidade  pública  a  Associação  Beneficente  de  Contagem,  com  sede  nesse

Município, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 983/2011

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente 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 Associação Beneficente de Contagem,

com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Comissões, 6 de julho de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Gilberto Abramo, relator – João Leite.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.008/2011

Comissão de Saúde
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Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.586/2007, cria a Política de Saúde da Mulher

Detenta.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, da qual recebeu

parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n°

1 por ela apresentado, e vem agora a esta Comissão para receber parecer quanto ao

mérito,  nos termos do art.  188,  combinado com o art.  102,  XI,  “b”,  do Regimento

Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise visa instituir a política de saúde da mulher detenta no

Estado.  Essa  política  tem  como objetivos  a  assistência  pré-natal,  ao  parto  e  ao

puerpério, o acesso às ações de planejamento familiar, a diminuição dos índices de

mortalidade materna, o aumento dos índices de aleitamento materno, a ampliação

das ações de detecção precoce e controle do câncer de mama e de colo do útero e o

estabelecimento  de  parcerias  com  outros  setores  para  o  controle  das  doenças

sexualmente transmissíveis e outras patologias.

Cumpre  informar  que  o  Plano  Nacional  de  Saúde  no  Sistema  Penitenciário  –

PNSSP –operacionaliza a Política Nacional  de Saúde no Sistema Penitenciário.  A

política foi aprovada na Comissão Intergestores Tripartite – CIT – do SUS, e na 12ª

Conferência Nacional de Saúde, em 2003, e foi instituída pela Portaria Interministerial

nº 1.777, de 9/9/2003, assinada pelos Ministros da Saúde e da Justiça. Seu objetivo é

facilitar o acesso da população penitenciária às ações e serviços de saúde do SUS,

com a implantação de unidades de saúde de atenção básica nas unidades prisionais

e  organização  das  referências  para  os  serviços  ambulatoriais  especializados  e

hospitalares. Minas Gerais é um dos 18 Estados da federação qualificados a essa

política. A Portaria Interministerial nº 1.777, de 2003, prevê o repasse de incentivo

financeiro  para  a  manutenção  das  equipes  e  serviços  implantados  nas  unidades

prisionais. O incentivo é repassado de acordo com o número de equipes implantadas

nas unidades prisionais. Nas unidades prisionais com mais de 100 pessoas presas

são  implantadas,  para  cada  grupo  de  500  pessoas  presas,  uma  equipe  e  uma

unidade básica de saúde. Para as unidades prisionais com até 100 pessoas presas, o
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incentivo financeiro é inferior, uma vez que a equipe de saúde deverá ficar lotada em

uma unidade básica de saúde fora da unidade prisional, mas ficará responsável pelo

acompanhamento da atenção básica às pessoas presas naquela unidade. Entre as

ações de atenção básica à saúde sob responsabilidade das equipes de saúde no

âmbito do PNSSP, estão previstas as ações de saúde da mulher, com a realização de

acompanhamento pré-natal e de controle de câncer cérvico-uterino e de mama, além

daquelas destinadas ao diagnóstico, ao aconselhamento e ao tratamento de doenças

sexualmente transmissíveis, entre elas a aids.

Além da Política Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, em âmbito federal, já

existem leis estaduais que tratam da proteção da saúde da mulher, como é o caso da

Lei nº 15.952, de 28/12/2005, que estabelece a política de prevenção da mortalidade

materna e tem como diretrizes a realização de diagnóstico permanente da situação

da mortalidade materna no Estado, considerando os aspectos sociais, econômicos,

políticos, jurídicos e sanitários e determinando a adoção de medidas específicas com

vistas à redução da mortalidade materna; a articulação e a integração das diferentes

instituições envolvidas na solução do problema; a descentralização das atividades no

Estado e a mobilização e o envolvimento de todos os setores da sociedade afetos à

questão. Há ainda a Lei no 11.868, de 28/7/95, que dispõe sobre a prevenção e o

tratamento  do  câncer  de  mama  e  do  câncer  ginecológico;  a  Lei  nº  13.161,  de

19/1/1999, que assegura o oferecimento gratuito de exames para diagnóstico da aids

às  gestantes  atendidas  pela  rede pública;  e  a  Lei  no  15.677,  de  14/7/2005,  que

garante  à  gestante  em  acompanhamento  pré-natal  a  consulta  odontológica  com

avaliação periodontal.

Embora haja muitas normas, federais e estaduais, que tratam da saúde da mulher,

a situação das detentas merece atenção especial, pela insalubridade das condições a

que estão sujeitas. Como os objetivos da política que se pretende instituir no projeto

de lei em exame coincidem com as medidas previstas na Lei nº 11.335, de 20/12/93,

que dispõe sobre a assistência integral pelo Estado à saúde reprodutiva da mulher e

do  homem,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  propôs,  no  substitutivo  que

apresentou, que se acrescentasse parágrafo único ao art. 1º dessa lei, para destacar

as  mulheres  que  se  encontram  sob  custódia  no  sistema  penitenciário  estadual.

Concordamos integralmente com a alteração proposta por aquela Comissão.
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Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de Lei nº 1.008/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões,13 de julho de 2011.

Carlos Mosconi, Presidente – Hely Tarqüínio, relator – Adelmo Carneiro Leão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.446/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.446/2011, de autoria do Deputado Carlin Moura, que declara

de utilidade pública a Creche Comunitária  Paraíso Infantil  –  CEI  do Paraíso, com

sede no Município de Contagem, foi aprovado em turno único, com a Emenda nº 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI nº 1.446/2011

Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Paraíso Infantil – Crepi 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 –

Crepi CEI do Paraíso, com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Comissões, 6 de julho de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Gilberto Abramo, relator – João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.466/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.466/2011, de autoria do Deputado Célio Moreira, que declara

de utilidade pública a  Associação dos Moradores do  Onça e Cuba,  com sede no

Município de Cordisburgo, 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
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Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI nº 1.466/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Povoado do Onça e

Cuba – Amoc –, 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

Povoado do Onça e Cuba – Amoc –, com sede no Município de Cordisburgo.

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

Sala das Comissões, 6 de julho de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Gilberto Abramo, relator – João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.479/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  nº  1.479/2011,  de autoria  do Deputado  Fabiano Tolentino,  que

declara de utilidade pública a Loja Maçônica Marcius da Anunciação Dias nº 3.430,

com sede no Município de Divinópolis, 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 1.479/2011

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.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Gilberto Abramo, relator – João Leite.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.496/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.496/2011, de autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, que

declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Cruzes – Amoc –,

com sede no Município de Areado, 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 1.496/2011

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 Comissões, 6 de julho de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Gilberto Abramo, relator – João Leite.



1365
____________________________________________________________________________

BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 2011

ATAS

ATA DA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 13/7/2011

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e José Henrique

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

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

Projetos de Lei nºs 2.200 a 2.210/2011 - Requerimentos nºs 1.228 a 1.234/2011 -

Requerimento  do Deputado Duilio  de Castro  -  Comunicações:  Comunicações  dos

Deputados Sávio Souza Cruz e João Vítor Xavier - Oradores Inscritos: Discursos dos

Deputados  Paulo  Lamac,  Almir  Paraca,  Carlin  Moura,  Paulo  Guedes  e  Rogério

Correia - Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr.

Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Lessa - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -

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

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

Carlos  Mosconi  -  Cássio  Soares  -  Celinho do  Sinttrocel  -  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  -  Gilberto  Abramo  -  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  -  Mauri  Torres  -  Neider

Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Lamac - Pompílio Canavez - Rogério Correia -

Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sargento

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

Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.
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Abertura

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

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

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

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente Dinis Pinheiro; Deputado Jayro Lessa,

que  fez  agora  a  leitura  da  ata;  demais  Deputadas  e  Deputados;  senhores

telespectadores da TV Assembleia, senhoras e senhores professoras e professores;

companheiros  da  saúde;  do  Serjusmig;  servidores  públicos  presentes.  Pedi  uma

questão de ordem até para que possamos, em primeiro lugar, dar as boas-vindas aos

servidores  públicos  que  estão  aqui,  que  sabemos  estão  em  greve,  buscando  a

implementação,  no  caso da  educação,  do  piso  salarial  e,  no  caso  da  saúde,  da

discussão também de uma importante pauta de reivindicações. Nós, na Assembleia

Legislativa,  temos  feito,  por  meio  do  nosso  Bloco  Minas  sem  Censura,  diversas

reuniões com Deputados que compõem a base do governo, com a Presidência, o

Deputado  Dinis  Pinheiro,  e  os  Deputados  Líderes  do  Governo,  Luiz  Humberto  e

Gustavo Valadares, sempre no intuito de buscar alguma negociação que faça com

que a pauta de reivindicações apresentada avance. Estivemos também conversando

com as lideranças dos professores, do Sind-UTE e dos agentes e companheiros, por

intermédio do Sind-Saúde, verificando a possibilidade de aprofundar uma negociação

com o governo. Nesse sentido, Sr. Presidente, gostaríamos de fazer chegar a V. Exa.

e  ao Líder  Deputado Luiz Humberto  Carneiro uma solicitação do nosso bloco ao

Exmo. Sr. Governador Antonio Anastasia, a qual expressa não apenas um sentimento

do Bloco  Minas  sem Censura,  entendo eu,  mas do conjunto  dos  Deputados que
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também  querem  avanço  nesse  processo  de  negociação,  como  hoje  de  manhã

buscamos  fazer.  Assim,  faremos  chegar  às  mãos  de  V.  Exa.,  Presidente,  e  do

Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro  o  seguinte  requerimento.  (-  Lê:)  “Exmo.  Sr.

Governador Antonio Anastasia, com nossos cumprimentos, vimos pelo presente, na

condição  de  bloco  parlamentar  na  Assembleia  Legislativa,  manifestar  nossa

preocupação com o quadro atual do Estado, cuja gravidade e extensão talvez não

sejam  de  completo  conhecimento  de  V.  Exa.  Tomamos  a  liberdade  de  fazê-lo

consciente de que, embora bloco da Oposição no Parlamento mineiro, é nosso dever

buscar as soluções para os impasses que hoje se apresentam, acreditando que V.

Exa., na condição de Chefe do Poder Executivo, se empenha no mesmo sentido. A

atual crise no funcionalismo público, com a greve dos servidores da educação, da

Polícia  Civil  e  dos servidores da saúde,  causa enormes transtornos à  população,

notadamente aos alunos da rede pública, na segurança pública e no atendimento à

saúde.  Por  outro  lado,  nota-se  um  distanciamento  de  alguns  dirigentes,

representantes do governo do Estado, no sentido de buscar soluções viáveis para

esses conflitos que se arrastam há meses. Não podemos quedar silentes e inertes

diante  de  tais  fatos.  Se  é  certo  que  possuímos  visão  e  métodos  políticos

diametralmente opostos, não menos certo é que nosso compromisso maior é com a

população  mineira.  Por  estes  motivos  é  que  vimos  solicitar  seja  agendada,  com

urgência, audiência deste bloco parlamentar com V. Exa., para que possamos discutir

os graves problemas apontados e ainda assuntos de interesse do Estado”. É uma

solicitação de uma reunião do bloco. Acreditamos, Sr. Presidente, que é importante

termos esse diálogo com o Governador e tentarmos uma saída negociada para os

próximos conflitos. Nós já tivemos reuniões com setores do Ipsemg, da educação, da

saúde e da Polícia Civil. Alguns estão em fase mais adiantada de negociação, mas no

caso dos professores e da saúde os avanços ainda são pequenos ou nenhum. Nós,

do Bloco Minas sem Censura, acreditamos que a Assembleia Legislativa tem o dever

de, a todo custo, buscar essa negociação. Digo em nome de todos que não é salutar

nem correto que a  Assembleia  Legislativa  termine as votações e inicie o recesso

parlamentar antes de solucionar esse grave problema, que talvez seja o principal do

Estado, pois os alunos estão sem aulas e os centros de saúde e hospitais estão sem



1368
____________________________________________________________________________

atendimento adequado. Temos uma parte importante da reunião, e vários integrantes

do  nosso  bloco  estão  inscritos  para  tentar  esclarecer  as  questões  e  apoiar  a

manifestação dos professores e demais servidores em greve. Queremos sensibilizar

o Governador do Estado e solicitar que a base do governo nos ajude para que isso

resulte  em  um  acordo antes  que a  Assembleia  Legislativa  entre  em recesso.  Sr.

Presidente, agradeço a tolerância na questão de ordem e solicito que, com o Líder

Deputado Luiz Humberto Carneiro, V. Exa. agende essa reunião com o Governador,

porque o assunto é muito importante. Obrigado.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

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

Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.200/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunidade da Pedra - ACP -, com sede

no Município de Aiuruoca.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunidade da Pedra -

ACP -, com sede no Município de Aiuruoca.

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

Sala das Reuniões, 13 de julho de 2011.

Duarte Bechir

Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública a Associação

Comunidade  da  Pedra  -  ACP -,  com  sede  no  Município  de  Aiuruoca. Em  pleno

funcionamento desde sua fundação, é uma entidade civil,  sem fins lucrativos, com

duração indeterminada.

A entidade tem como finalidade promover ações e serviços comunitários, atuando

na  defesa  dos  interesses  dos  moradores  da  referida  localidade,  entre  outras

atividades. Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições

para o desenvolvimento das suas atividades assistenciais, tendo em vista que atende
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os requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/ 98.

Por estas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.201/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Vida  Nova  –  Avim  –,  com  sede  no

Município de Três Pontas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Vida Nova – Avim –, com

sede no Município de Três Pontas.

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

Sala das Reuniões, 13 de julho de 2011.

Duarte Bechir

Justificação:  A proposição  em  tela  visa  a  declarar  como de  utilidade  pública  a

Associação Vida Nova – Avim –, com sede no Município de Três Pontas. Em pleno

funcionamento desde sua fundação, 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 trabalho de recuperação de pessoas dependentes químicas,

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 ela atende os

requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovar esta proposição.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.202/2011

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

Bom Despacho.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública o Cristalino Esporte Clube, com sede

no Município de Bom Despacho.

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

Sala das Reuniões, 13 de ju1ho de 2011.

Marques Abreu

Justificação: O Cristalino Esporte Clube, com sede no Município de Bom Despacho,

foi fundado em 1964 por jovens de 15 a 19 anos e foi crescendo com o passar do

tempo até estar,  hoje,  filiado  à Liga  Municipal  de Futebol  de Bom Despacho e  à

Federação Mineira de Futebol.  O clube mantém todas as categorias de atletas de

futebol, desde a categoria Chupetinha, para jogadores de 5 a 7 anos, até a categoria

de Amador  Adulto.  Um dos objetivos  do clube é a formação da pessoa antes da

formação atlética. Para tanto o clube possui uma infraestrutura para a socialização

das crianças e adolescentes que está sempre em crescimento, graças ao trabalho

incansável de seus Diretores e de seus fundadores. A documentação apresentada

pela  entidade  mostra  que  os  membros  da  diretoria  do  clube  são  pessoas  de

comprovada idoneidade que não recebem nenhum tipo de remuneração pelas suas

funções. Assim, por se tratar de um clube cujas atividades esportivo-educacionais

contribuem para tirar  jovens da ociosidade e das ruas, dando-lhes um objetivo na

vida, solicitamos aos nobres pares desta Casa o necessário apoio para a aprovação

deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.203/2011

Regulamenta o uso de canetas laser, proibindo sua venda para menores de dezoito

anos e seu uso por estes no Estado, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - As canetas ou ponteiras laser serão usadas exclusivamente para exibir,

mostrar ou apontar em aulas ou palestras expositivas e atividades afins.

§ 1º - Os equipamentos usados para os fins mencionados no “caput” devem ter
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potência máxima de 1MW.

§ 2º - É de inteira responsabilidade dos fabricantes a apresentação de informações

claras e precisas, destacadas nos rótulos dos produtos, sobre a forma correta de uso

e os riscos do uso indevido dos equipamentos mencionados no “caput”.

Art. 2º - Os equipamentos a que se refere o art. 1º só deverão ser vendidos para

maiores de dezoito anos.

§ 1º - Os comerciantes que descumprirem esta lei estarão sujeitos ao disposto no

art. 29 do Código Penal, além do pagamento de multa e/ou cassação do alvará de

funcionamento  e  apreensão  dos  equipamentos,  conforme  determina  o  art.  56  e

parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

§ 2º - O descumprimento das restrições apresentadas no art. 1º sujeita o infrator às

penas legais cabíveis.

§ 3º - O descumprimento da restrição prevista no “caput” do art. 1º sujeita o infrator

a multa, sem prejuízo das medidas legais pertinentes à espécie.

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

Sala das Reuniões, 13 de julho de 2011.

Liza Prado

Justificação:  As  canetas  ou  ponteiras  laser,  que  têm  causado  problemas  nos

estádios,  em  jogos  de  futebol,  agora  estão  sendo  apontadas  para  aviões.  Quem

assim procede desconhece os enormes riscos a que expõe os seus “alvos”. Esses

utensílios parecem brinquedos inocentes, mas são capazes de grandes estragos se

usados inadequadamente. No ano passado, o Centro de Investigação e Prevenção

de Acidentes Aeronáuticos - Cenipa - registrou 60 ocorrências envolvendo o uso de

ponteiras  laser  perto  de  aeroportos,  apontadas  para  aviões  em  procedimento  de

pouso ou decolagem.

O Cenipa emitiu um alerta aos pilotos sobre a interferência do raio laser verde, fato

constatado  em  relatórios  operacionais,  com  base  em  informações  prestadas  por

pilotos.

“Existe  o  risco,  e  o  risco  é  sério.  Quando  um  raio  laser  adentra  a  cabine  de

comando de um avião que esteja voando nas proximidades, no momento de pouso

ou de decolagem, pode ofuscar a visão dos pilotos. Se os pilotos tiverem sua visão
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ofuscada, haverá risco de acidente de graves proporções”, diz Carlos Camacho, do

Sindicato dos Aeronautas.

O problema é que esse tipo de luz pode atrapalhar pousos e decolagens. De acordo

com as leis brasileiras, quem for apanhado em flagrante apontando um laser para um

avião pode ser preso e enquadrado no crime de atentado contra o transporte aéreo, o

que pode causar de 2 a 5 anos de prisão. Em caso de acidente aéreo, o Código

Penal prevê 12 anos de cadeia.

“É quase uma arma, porque o laser, além de causar uma lesão permanente em

alguém, poderá causar acidente e levar a consequências imprevisíveis. Se focado de

maneira concentrada na área da visão central, que é a área macular, pode causar

uma perda de visão permanente”, alerta o Presidente da Sociedade de Oftalmologia

do Paraná, Ezequiel Portella.

No futebol, as maiores vítimas dos maus torcedores que levam as ponteiras laser

aos estádios têm sido os goleiros. “Quando passa no olho, você perde a visão total,

praticamente some sua visão e você tem que procurar  a bola  de  novo”,  conta o

goleiro do Atlético-PR, Márcio.

A Promotora de Justiça de Defesa do Consumidor do Ministério Público do Paraná,

Cristina  Corso  Ruaro,  aplicou  recentemente  uma  punição  a  um  torcedor  que  foi

flagrado usando uma ponteira laser para atrapalhar a visão do goleiro. “Foi um ato de

violência. Essa caneta laser, pelo que sabemos, tem um potencial de causar uma

ofensa à integridade corporal da pessoa”, explica a Promotora.

O Brasil, infelizmente, não tem nenhuma lei específica. As autoridades têm apenado

os usuários que cometem alguma irregularidade usando outras leis, como no caso

ocorrido no Paraná em que o torcedor foi apenado por incitar a violência. Mas alguns

países já tem leis rígidas para o uso do laser.

Estudos recentes mostram que há risco de danos para o olho humano a partir da

exposição acidental a luz laser com potência de até 5MW, olhando-se para o raio por

10 segundos ou mais.

Pelo  exposto  e  pela  relevância  social  da  matéria,  seja  para  a  segurança  das

aeronaves ou para a saúde, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto.
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-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.204/2011

Declara de utilidade pública a Associação Pedra Cangalha, com sede no Município

de Aiuruoca.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Pedra Cangalha, com

sede no Município de Aiuruoca.

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

Sala das Reuniões, 13 de julho de 2011.

Tiago Ulisses

Justificação: A Associação Pedra Cangalha é uma entidade sem fins lucrativos com

sede no Município  de  Aiuruoca,  tendo por  finalidade a  promoção da educação e

formação  como um  direito  inalienável  de  todas  as  pessoas,  entendido  como um

instrumento  de  emancipação  que  permita  promover  em  permanência  o

desenvolvimento pessoal, a coesão cultural e social e a participação cívica.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.205/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de

Lagoa Santa - Ascamare -, 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 de Catadores de Materiais

Recicláveis de Lagoa Santa - Ascamare -, com sede no Município de Lagoa Santa.

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

Sala das Reuniões, 13 de julho de 2011.

Dinis Pinheiro
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Justificação: A Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Lagoa Santa -

Ascamare -,  com sede no Município de Lagoa Santa, tem por finalidade apoiar  e

defender  os  interesses dos  catadores  de  material  reciclável,  favorecendo a  união

entre eles, representar seus associados judicial e extrajudicialmente, lutar para que

seus  associados  possam  trabalhar  com  segurança  e  protegidos  da  ação  dos

atravessadores intermediários e outros tipos de exploradores e apoiar a criação de

cooperativas que venham a ajudar e reforçar a luta de seus Associados.

A referida 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.  Verifica-se,  ainda,  que  o  processo  encontra-se  legalmente

amparado e obedece às exigências da Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.206/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.382/2008)

Dispõe sobre a regulamentação da eliminação da vida de cães e gatos e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O  Poder  Executivo  incentivará  a  viabilização  e  o  desenvolvimento  de

programa que vise ao controle  reprodutivo de cães e de gatos e à promoção de

medidas protetivas, no Estado, por meio de identificação, de registro, de esterilização

cirúrgica  e  de  adoção,  além de  campanhas  educacionais  para  a  conscientização

pública da relevância de tais atividades, cujas regras básicas seguem descritas nesta

lei.

Art.  2º - Fica vedada a eliminação da vida de cães e de gatos pelos órgãos de

controle  de  zoonoses,  canis  públicos  e  estabelecimentos  oficiais  congêneres,

exceção  feita  à  eutanásia,  permitida  nos  casos  de  males,  doenças  graves  ou

enfermidades  infecto-contagiosas  incuráveis  que  coloquem  em  risco  a  saúde  de

pessoas ou de outros animais.
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§ 1° - A eutanásia será justificada por laudo do re sponsável técnico pelos órgãos e

estabelecimentos referidos no “caput” deste artigo, precedido, quando for o caso, de

exame laboratorial,  facultado o acesso aos documentos por entidades de proteção

dos animais.

§ 2° - Ressalvada a hipótese de doença infecto-cont agiosa incurável que ofereça

risco  á  saúde  pública,  o  animal  que se encontre  na  situação  prevista  no  “caput”

poderá  ser  disponibilizado  para  resgate  por  entidade  de  proteção  dos  animais,

mediante assinatura de termo de integral responsabilidade.

Art. 3º - O animal com histórico de mordedura, comprovada por laudo médico, será

inserido em programa especial de adoção de critérios diferenciados, prevendo-se a

assinatura de termo de compromisso pelo qual o adotante se obrigará a cumprir o

estabelecido em legislação específica para cães bravios, a manter o animal em local

seguro e em condições favoráveis ao seu processo de ressocialização.

Parágrafo único - Caso não seja adotado em noventa dias, o animal poderá ser

sacrificado, dentro dos princípios da eutanásia.

Art. 4° - O recolhimento de animais observará proce dimentos protetivos de manejo,

de transporte e de averiguação da existência de proprietário, de responsável ou de

cuidador em sua comunidade.

§  1° -  O  animal  reconhecido  como  comunitário  será  r ecolhido  para  fins  de

esterilização, de registro e de devolução à comunidade de origem, após identificação

e assinatura de termo de compromisso de seu cuidador principal.

§ 2° - Para efeitos desta lei considera-se cão comu nitário aquele que estabelece

com a comunidade em que vive laços de dependência e de manutenção, embora não

possua responsável único e definido.

Art. 5° - Não se encontrando nas hipóteses de eutan ásia previstas no art. 2°, os

animais permanecerão por setenta e duas horas à disposição de seus responsáveis,

oportunidade em que serão esterilizados.

Parágrafo único - Vencido o prazo previsto no “caput” deste artigo, os animais não

resgatados serão disponibilizados para adoção e registro, após identificação.

Art.  6° -  Para  efetivação  desse  programa,  o  poder  p úblico  poderá  utilizar  as

seguintes medidas:
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I  -  destinação,  por  órgão público,  de local  para a manutenção e exposição dos

animais disponibilizados para adoção, o qual será aberto à visitação pública, onde os

animais  serão  separados  conforme  critério  de  compleição  física,  de  idade  e  de

temperamento;

II - campanhas que conscientizem o público da necessidade de esterilização, de

vacinação periódica  e  de  que  o  abandono,  pelo  padecimento  infligido  ao  animal,

configura, em tese, prática de crime ambiental;

III - orientação técnica aos adotantes e ao público em geral quanto aos princípios da

tutela  responsável  de  animais,  visando  atender  às  suas  necessidades  físicas,

psicológicas e ambientais.

Art. 7° - Fica o poder público estadual autorizado a celebrar convênio e ou parcerias

com  Municípios,  entidades  de  proteção  animal  e  outras  organizações  não

governamentais, universidades, estabelecimentos veterinários, empresas públicas ou

privadas e entidades de classe para a consecução dos objetivos estabelecidos por

esta lei.

Art.  8º  -  A infração  aos  dispositivos  desta  lei  acarretará  a  aplicação  de  multa

pecuniária no valor correspondente a 500 UFEMGs (quinhentas Unidades Fiscais do

Estado de Minas Gerais), aplicada em dobro na hipótese de reincidência.

Parágrafo único - O montante arrecadado em decorrência da aplicação da multa

prevista no “caput” deste artigo reverterá para as entidades de proteção dos animais

estabelecidas no local da infração, na forma regulamentar desta lei, e, na ausência

destas, será destinado às entidades congêneres mais próximas.

Art. 9° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e oitenta dias

da data de sua publicação.

Art.  10  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações orçamentárias próprias.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 13 de julho de 2011.

Anselmo José Domingos

Justificação: Este projeto de lei atende às sugestões propostas por todo o segmento

interessado  na  questão  dos  animais,  bem  como  aos  princípios  constitucionais
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vigentes de proteção animal. Da ultrapassada política de saúde decorre o crescente

número  de  cães  e  de  gatos  que  pelas  ruas  vagam,  uma  vez  que  muitas

municipalidades ainda pretendem controlar as zoonoses e a população de animais

adotando  para  tal  o  método  da  captura  seguida  da  eliminação  de  animais

encontrados nas  vias  públicas.  Era  o  que recomendava o  6° Informe Técnico  da

Organização Mundial de Saúde - OMS -, de 1973, já em desuso na maior parte do

mundo, uma vez que a OMS, com fulcro na aplicação desse método em vários países

em  desenvolvimento,  concluiu  por  sua  ineficácia,  enunciando  que  não  há  prova

alguma  de  que  a  eliminação  de  cães  tenha  gerado  um  impacto  significativo  na

diminuição da propagação da raiva ou da densidade das populações caninas, por ser

rápida a renovação dessa população, cuja sobrevivência se sobrepõe facilmente à

sua eliminação (item 9.4, p. 58, 8° Informe Técnico ). Além de ineficaz, o método é

dispendioso, segundo expôs a OMS, no capítulo 9.3, p. 57, do referido Informe.

Desde a edição de seu 8° Informe Técnico, de 1992, a OMS preconiza a educação

da comunidade e o controle de natalidade de cães e de gatos, anunciando que todo

programa de combate à raiva deve contemplar o controle da população canina como

elemento básico, ao lado da vigilância epidemiológica e da imunização (capítulo 9, p.

55, 8° Informe OMS).

Recente publicação da Organização Panamericana da Saúde - Opas -recomenda o

método  de  esterilização  e  devolução  dos  animais  à  comunidade  de  origem,

declarando que a eliminação de animais não só foi ineficaz para diminuir os casos de

raiva,  mas  aumentou  a  incidência  da  doença.  Trata-se  da  obra  "Zoonosis  y

enfermidades transmisibles comunes al  hombre y a los animales",  de Pedro Acha

(pág. 370, Publicación Científica y Técnica nº 580, Organizácion Panamericana de La

Salud, Oficina Sanitária Panamericana, Oficina Regional de la Organización Mundial

de La Salud, 3 ed., 2003).

Tendo em vista que uma só cadela pode originar, direta ou indiretamente, 67.000

cães num período de seis anos, e que um cão, antes de ser eliminado, já inseminou

várias  fêmeas,  não  é  difícil  deduzir  que  matar  não  soluciona  o  problema.  Muito

embora a OMS tenha recomendado urgência às autoridades responsáveis em revisar

a política adotada, o Brasil ainda segue o método da captura seguida de morte, a que
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denomina de "eutanásia". Longe da moral elevada que inspira a eutanásia, pratica-se

um autêntico e indigno massacre sistemático de animais, que poderia ser evitado com

medidas  profiláticas,  consistentes  em  campanhas  educativas  sobre  guarda

responsável,  implantação de vacinação  e  de  esterilização  em  massa de  animais,

ainda  que  não  domiciliados,  pois  enquanto  alguns  são  apreendidos,  muitos

permanecem nas ruas, procriando e disseminando doenças (segundo a OMS, a taxa

mais elevada de apreensão, no mundo registrada, não ultrapassa os 15%) .

No que tange ao controle da raiva, a vacinação sistemática de cães nas áreas de

risco, o controle populacional, por meio da captura e esterilização, aliados à educação

para  a  guarda  responsável  de  animais  são  as  estratégias  aceitas  mundialmente,

segundo a Opas. Argumenta-se que os animais não devem permanecer nas ruas, ao

que cabe replicar que os animais estão nas ruas e ali permanecerão, enquanto se

persistir no equivocado método da captura seguida de morte. Convém lembrar que a

proteção aos animais e a salubridade pública, longe de serem valores antagônicos ou

inconciliáveis, são interesses que se vinculam e que se voltam a um mesmo fim, já

que as medidas que protegem os animais são as mesmas preconizadas pela OMS,

por atuarem na defesa da incolumidade pública. Dessa forma, é de natureza pública o

interesse em implantar tais procedimentos.

Não se desconhece que a legislação vigente pune os atos de abuso e de maus-

tratos aos animais, tipificados como crime ambiental pelo art. 32 da Lei Federal nº

9.605, de 1998, e que a Constituição da República, em seu art. 225, § 1°, inciso VII,

declara  incumbir  ao  poder  público  vedar  as  práticas  que  submetam  animais  à

crueldade.  Poucos  se  dão  conta,  contudo,  de  que  a  eliminação  sistemática  e

injustificada de animais  distoa  da  legislação pátria,  uma vez que a  tutela  jurídica

conferida  ao  animal  não  se  restringe  à  sua  integridade  física,  mas  também,  e

sobretudo, à vida , por se constituir em pressuposto básico de sua própria existência.

E a Constituição da República também tem sido apontada pela atual política de saúde

pública,  que  viola  princípios  elencados  em  seu  art.  37,  relativos  à  administração

pública, como o princípio da eficiência, uma vez que a administração pública deveria

utilizar-se,  de  forma adequada e  racional,  dos meios  disponíveis  para  se obter  o

melhor resultado possível, o que não ocorre no tocante ao controle das zoonoses e
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da população animal. Diga-se o mesmo quanto ao princípio da moralidade, uma vez

que a política de saúde pública, ao exterminar milhares de animais, revela descaso

pela vida, repelindo qualquer obrigação moral diante de seres vivos.

Outros princípios, expressos ou implícitos no sistema constitucional também estão

sendo relegados,  tais  como: princípio da finalidade:  as normas sanitárias  têm por

finalidade o controle das doenças. Ao insistir na adoção de método tido por ineficaz, e

portanto, incapaz de satisfazer o propósito da lei,  frustra-se a finalidade postulada

pela  norma,  o  que  equivale  a  desatendê-la;  princípio  da  razoabilidade:  impõe

limitações  à  discricionariedade  administrativa  quanto  à  escolha  dos  meios,  que

deverão  ser  compatíveis  e  adequados  à  consecução  da  finalidade  traçada  pela

norma.  A matança  indiscriminada  de  animais  não  é  um  meio  justo,  legítimo  ou

adequado para solucionar questões de saúde pública; princípio da motivação: é dever

da administração justificar seus atos, apontando-lhes as razões de fato e de direito

que os autorizam. O extermínio não encontra respaldo técnico, razão pela qual o ato

carece de motivação;  princípio  constitucional  da  educação ambiental:  incumbe ao

poder  público  promover  a  conscientização  pública  para  a  preservação  do  meio

ambiente, como exige o art. 225, “caput” e § 1°, in ciso VI, da Carta Magna; princípio

da precaução: compete ao poder público prevenir condutas lesivas ao meio ambiente.

Não há prevenção do dano sem campanhas de vacinação e de  esterilização em

massa, aliadas à educação da população sobre os princípios da guarda responsável;

princípio  da  indisponibilidade  pela  administração  dos  interesses  públicos:  a

administração  não  tem  disponibilidade  sobre  os  interesses  qualificados  como

coletivos, incumbindo-lhe apenas curá-los, o que não vem ocorrendo, uma vez que os

animais  são  eliminados  como  se  deles  a  administração  pudesse  dispor  ao  seu

alvedrio.

Há  que  repensar  a  postura  que  se  tem  diante  dessa  questão,  editando  leis

inspiradas  em  padrões  morais  elevados  e  conhecimento  técnico  avançado,  como

fizeram  países  como a  Itália,  França,  Espanha,  Argentina,  Índia,  além  de  muitas

localidades da Rússia e dos EUA, como a Califórnia.  No Brasil,  a  esterilização e

devolução à comunidade de origem já é recomendada pela Secretaria de Saúde do

Estado  de  São  Paulo  (Boletim  Epidemiológico  Paulista,  da  Secretaria  de  Saúde,
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agosto de 2005, ano 2, n° 20) e pelo Decreto Munici pal do Rio de Janeiro nº 23.989,

de 19/2/2004, que criou o conceito de cão comunitário. As medidas expressas pelos

arts. 6° e 7° deste projeto também espelham essas r ecomendações.

Além das implicações morais e jurídicas já mencionadas, a anuência conferida à

atual política de saúde faz com que o poder público não se interesse por encontrar

soluções eficazes e dignas para a questão, acomodando-se à prática do extermínio

sistemático. Assim, a eliminação de animais se presta a perpetuar uma política de

saúde pública tão inclemente quanto ineficaz.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 575/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.207/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e

Bombeiro Militar do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Cabos e Soldados da

Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Minas Gerais, com sede no Município

de Belo Horizonte.

Art. 2º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 13 de julho de 2011.

Maria Tereza Lara

Justificação:  A Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar  e Bombeiro

Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais,  com  sede  no  Município  de  Belo  Horizonte,

desenvolve atividades com os soldados, bombeiros e familiares, proporcionando um

convívio  melhor  à  categoria  e  às  pessoas  e  entidades  ligadas  a  ela  direta  ou

indiretamente. Além disso, representa as frotas em reuniões cívicas, sociais, culturais,

políticas, jurídicas e previdenciárias.

Reconhecê-la  como  uma  entidade  de  utilidade  pública  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 de
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Segurança Pública, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.208/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Trabalhadores Rurais do

Córrego Água Fria – ACTRRCAF –, com sede no Município de Frei Gaspar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Trabalhadores Rurais do Córrego Água Fria – ACTRRCAF –, com sede no Município

de Frei Gaspar.

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

Sala das Reuniões, 13 de julho de 2011.

Neilando Pimenta

Justificação: A Associação Comunitária dos Trabalhadores Rurais do Córrego Água

Fria  – ACTRRCAF – é entidade civil  sem fins  lucrativos que desenvolve  diversas

ações  em  prol  da  população  do  Município  de  Frei  Gaspar,  contribuindo  para  a

melhoria da sua qualidade de vida.

Dessa forma, como disposto em seu estatuto social, a ACTRRCAF atua na defesa

dos  direitos  e  interesses  de  seus  associados,  reivindicando  do  poder  público  as

melhorias necessárias para a comunidade, com vistas ao seu pleno desenvolvimento

econômico  e  social.  Presta,  assim,  relevantes  serviços  de  reconhecido  interesse

público.

Ademais, em pleno e regular funcionamento desde 2/5/2010, 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 para a aprovação deste

meu projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.209/2011

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Desenvolvimento Rural do
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Nortinho – CCDRN –, com sede no Município de Frei Gaspar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Conselho  Comunitário  de

Desenvolvimento  Rural  do  Nortinho – CCDRN –,  com sede no Município  de  Frei

Gaspar.

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

Sala das Reuniões, 13 de julho de 2011.

Neilando Pimenta

Justificação:  O  Conselho  Comunitário  de  Desenvolvimento  Rural  do  Nortinho  –

CCDRN – é  uma sociedade civil  sem fins  lucrativos,  de  caráter  assistencial,  que

desenvolve ações em prol da população do município de Frei Gaspar, contribuindo

para a melhoria da sua qualidade de vida.

Dessa forma, como disposto em seu estatuto social, o CCDRN atua na defesa dos

interesses  dos  seus  associados,  realizando  importantes  atividades  de  combate  à

fome, à pobreza e de proteção da saúde da família e do meio ambiente, com vistas

ao  pleno  desenvolvimento  econômico  e  social  da  comunidade,  prestando,  assim,

relevantes serviços de reconhecido interesse público.

Ademais,  em  pleno  e  regular  funcionamento  desde  2/7/97,  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 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 2.210/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos  Moradores  Córrego

Barra da Boaventura – ACMBBV –, com sede no Município de Frei Gaspar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Moradores Córrego Barra da Boaventura – ACMBBV –, com sede no Município de
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Frei Gaspar.

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

Sala das Reuniões, 13 de julho de 2011.

Neilando Pimenta

Justificação:  A  Associação  Comunitária  dos  Moradores  Córrego  Barra  da

Boaventura  –  ACMBBV  –  é  uma  sociedade  civil  sem  fins  lucrativos,  de  caráter

assistencial,  que  desenvolve  ações  em  prol  da  população  do  Município  de  Frei

Gaspar, contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida.

Dessa forma, como disposto em seu estatuto social, a ACMBBV atua na defesa dos

interesses  dos  seus  associados,  realizando  importantes  atividades  de  combate  à

fome, à pobreza e de proteção da saúde da família e do meio ambiente, com vistas

ao  pleno  desenvolvimento  econômico  e  social  da  comunidade,  prestando,  assim,

relevantes serviços de reconhecido interesse público.

Ademais,  em  pleno  e  regular  funcionamento  desde  8/4/98,  a  referida  entidade

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

declaratório de utilidade pública.

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

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº  1.228/2011,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

formulado  voto  de  congratulações  com  o  Sr.  Ramon  Sandoli,  Coordenador  de

Operações  Especiais  do  Detran-MG,  pela  campanha  "Sou  pela  vida,  dirijo  sem

bebida". (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.229/2011, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja encaminhado ao

Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  seja  analisada  a

possibilidade de isenção do pagamento de taxa pela emissão de segunda via  de

documentos furtados ou roubados, quando expedidos por órgãos públicos, mediante

apresentação de boletim de ocorrência. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)
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Nº 1.230/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Cemig  pedido  de  informações  sobre  as  explosões  de  bueiros  causadas  por

problemas em sua rede elétrica subterrânea, com as especificações que menciona. (-

À Mesa da Assembleia.)

Nº  1.231/2011,  do  Deputado  Sebastião  Costa,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Braz Grillo, ex-Prefeito Municipal de

Espera Feliz,  ocorrido em 3/7/2011,  nesse Município.  (-  À  Comissão de Assuntos

Municipais.)

Nº 1.232/2011,  da Comissão Especial  para Emitir  Parecer  sobre a Indicação do

Nome de  Célia  Pimenta  Pitchon para  Ouvidora-Geral  do  Estado,  em  que solicita

sejam  encaminhados  à  Secretaria  de  Planejamento  as  notas  taquigráficas  da  1ª

Reunião Extraordinária  dessa Comissão e  pedido  de  providências  para  que  essa

Pasta destine mais recursos às ouvidorias do Estado. (- À Comissão de Fiscalização

Financeira.)

Nº 1.233/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Meio Ambiente pedido de informações sobre a exploração de areia no

Rio Muzambo, no Município de Monte Belo.

Nº 1.234/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao Ministério Público Estadual pedido de informações sobre a exploração de areia no

Rio Muzambo, no Município de Monte Belo. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Do  Deputado  Duilio  de  Castro  em  que  solicita  seja  comunicada  ao  Plenário  a

inclusão do nome do Deputado Fabiano Tolentino na frente parlamentar para debater

as necessidades de reparação e investimentos no transporte de carga pesada e na

preservação da malha ferroviária, de locomotivas antigas e das estações ferroviárias,

principalmente as tombadas como patrimônio histórico do Estado.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Sávio Souza

Cruz e João Vítor Xavier.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Paulo Lamac.

O Deputado Paulo Lamac* - Sr. Presidente, caros colegas, dou boas-vindas a todos
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os  professores  que  nos  visitam  nesta  tarde,  em  que  pese  ser  uma  situação

desagradável; gostaríamos de receber a visita de vocês em momentos menos tensos.

Mas, para todos nós, representantes do povo mineiro, é um momento de importante

diálogo receber os professores e todos os servidores desse quadro tão importante

para o atendimento das demandas da população.

Sr. Presidente, estamos vivendo um momento crítico e temos que contextualizar os

colegas  Deputados,  os  visitantes  e  toda  a  população  de  Minas  Gerais  que  nos

acompanha  ao  vivo  pela  TV  Assembleia.  Estamos  com  a  pauta  travada,  e

importantíssimos setores do  atendimento à população estão em greve:  educação,

saúde, Polícia Civil.  É um momento delicado, e o pronunciamento do nosso Líder,

Deputado Rogério Correia, em sua declaração, demonstra a responsabilidade dos 23

Deputados  do  Bloco  Minas  sem  Censura  para  com  o  Estado  de  Minas  Gerais,

independentemente  de  questões  partidárias.  Há vários  dias  estamos  imbuídos  do

propósito  de  fazer  inúmeras  reuniões  com  os  representantes  do  governo  e  de

diversos blocos da Casa para ajudar a encontrar uma solução concreta para esses

problemas que afligem a população do Estado.

Diante da gravidade do problema, o que estamos fazendo aqui é estender as mãos

solicitando  essa  reunião  com  o  Governador  Anastasia.  Somos  da  Oposição  ao

governo, mas estamos dispostos a buscar o diálogo incansavelmente.

Por esse motivo a nossa exposição: queremos votar, sim, a pauta de projetos, os

projetos importantes para nosso Estado. É lógico que entendemos que os colegas

parlamentares também desejam sair  de férias.  Por  outro lado,  como fica a nossa

consciência ao sairmos de férias deixando os professores com os salários cortados

em agosto? Não temos condições morais de abandonar os servidores. Notadamente,

a situação da educação, neste momento, é mais crítica. Então, precisamos buscar a

solução  e  por  isso  estamos  fazendo  esse  movimento  de  diálogo,  que  é  radical.

Estamos propondo ao Governador Antonio Anastasia um diálogo direto com o Bloco

para que se encontre uma solução efetiva, que resolva ou que pelo menos direcione

a questão dos servidores em greve e, consequentemente, viabilize que as questões

da Assembleia também avancem.

O Deputado Elismar Prado (em aparte)* - Agradeço ao Deputado Paulo Lamac e
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parabenizo-o  pelas  suas  considerações.  Quero  saudar  todos  os  servidores  e

trabalhadores da educação e os trabalhadores do Serjusmig. Quero cumprimentar a

todos,  especialmente o pessoal  que veio  do Triângulo Mineiro,  os professores de

Frutal, o pessoal de Uberlândia. Quero dizer, Deputado Paulo Lamac, que o pessoal

só está aqui com essa mobilização porque o governo não quer receber, não quer

discutir nem dialogar. Isso significa um total desprezo, descaso com a educação e

com o serviço público no Estado de Minas Gerais. Digo descaso, Deputado Paulo

Lamac, porque fui Deputado Federal, membro titular da Comissão de Educação, e

aprovamos  o  piso  na  Comissão  e  na  Câmara  federal.  Depois  enfrentamos  uma

disputa  no  STF,  que  considerou  constitucional  o  piso  como  vencimento  básico.

Infelizmente, lamentavelmente, o governo está enrolando, porque agora vêm as férias

e o recesso parlamentar, para não cumprir a lei.

O  que  queremos  é  simplesmente  que  o  governo  cumpra  a  lei  e  receba  uma

representação dos trabalhadores,  o  Bloco Minas sem Censura,  para que dê uma

resposta efetiva para o cumprimento da lei. Isso é desprezo com a educação. Ele não

está  reconhecendo  o  direito  de  greve,  o  que  é  também  um  desrespeito  com  os

servidores da segurança pública, da Polícia Civil  e também com o Serjusmig, que

está com uma proposta de revisão do Projeto de Lei nº  2.125/2011,  para cumprir

inciso do art.  37 da Constituição Federal.  Da mesma forma, as outras categorias,

como a saúde. Um professor de nível médio receber um salário de R$369,00, um

salário de fome! Isso é uma vergonha. O professor, que leva trabalho extra para casa.

Terminando, Deputado Paulo Lamac, reiterando o agradecimento e parabenizando-

o,  quero  dizer  que,  se  não  resolvermos  essa  situação,  se  o  governo  não  der  a

atenção devida aos servidores públicos do Estado, vamos viver, dando o exemplo da

educação,  um  verdadeiro  “apagão”  escolar.  Aliás,  disse  isso  outro  dia.  Já  faltam

professores de  várias  disciplinas.  O  que queríamos  com a  lei  do  piso,  quando a

aprovamos em Brasília, era resgatar o mínimo de dignidade para os trabalhadores da

educação,  senão,  daqui  a  pouco,  ninguém  mais  vai  querer  seguir  a  carreira  do

magistério, ninguém vai querer ser professor, e isso vai prejudicar o desenvolvimento

e o crescimento do País. Minas Gerais tem de dar exemplo para o Brasil e cumprir a

lei do piso salarial nacional da educação. Parabéns, Deputado.
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O Deputado Paulo Lamac* - Agradeço-lhe, Deputado Elismar Prado. Precisamos

reforçar que isso é uma prática que existe no Brasil e precisa acabar. Não é possível

escolher a lei a ser cumprida, não é verdade? Se há lei, ela deve ser cumprida.

Neste  momento  reafirmamos  o  nosso  esforço  e  o  nosso  apelo  pelo  diálogo

construtivo,  pelo  diálogo  que  traga  resultado.  Reafirmamos  nosso  pedido  ao

Governador Antonio Anastasia de que ele receba o Bloco Minas sem Censura para

um diálogo franco e tranquilo, a fim de resolver os problemas do Estado. É importante

lembrar que o Governador do Estado também é professor.

A UFMG -  lembro-me bem, porque fui  estudante lá  -  teve  lutas  importantes  de

greve, às vezes de quatro meses, e sem corte de salário, em pleno governo Fernando

Henrique. É importante nos recordarmos disso. Tenho certeza de que o Governador,

como professor que passou por esses processos, se recordará de seus momentos de

universidade. Não tenho dúvida de que ele terá essa sensibilidade, porque o que está

em jogo aqui é muito mais do que um simples movimento grevista, uma disputa da

Oposição  e  da  Situação.  Estamos  falando  do  futuro  do  nosso  Estado,  que  está

diretamente  ligado  à  educação  que  proporcionamos  aos  mais  jovens.  O  que

esperamos de Minas Gerais está diretamente relacionado à importância que damos

ao processo de preparação das nossas crianças e da nossa juventude. Como dizer

que  se  dá  importância  à  educação  se  não  se  dá  importância  ao  profissional

responsável pela educação? É muito complicado. Há um problema de coerência ao

se  afirmar  a  importância  de  um  processo  sem  demonstrar  a  importância  do

profissional responsável por ele.

É  realmente  nessa  linha  que  estamos  nos  propondo  a  um  diálogo  e  a

incansavelmente debater e discutir até o horário e o dia que for preciso. Gostaria de

dizer - e isso é fruto das discussões de nosso bloco - que estamos dispostos a ficar

na semana que vem, a ficar o mês de julho inteiro se for necessário, para segurar a

pauta e as votações da Casa até termos uma posição concreta e construtiva para a

solução do problema.

O  diálogo  é  importante,  mas  precisa  ter  foco  em  resultado.  Como as  pessoas

gostam muito de falar de foco em resultado, de política de resultado, de gestão para

resultado,  também queremos o diálogo para resultado. É o que propomos para a
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base do governo, é o que estamos fazendo.

Quero  fazer  aqui,  publicamente,  um  reconhecimento  ao  esforço  do  Presidente,

Deputado Dinis Pinheiro. Ontem e anteontem ficamos aqui até após as 22 horas, com

o esforço da Presidência em abrir o canal de diálogo com o governo do Estado. O

papel da Mesa é crucial, precisamos ter a Assembleia institucionalmente envolvida

nessa  discussão.  E  o  Presidente  não  está  se  furtando  a  participar  disso.  Então,

Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, gostaria de pedir-lhe que mantenha a postura

dos  últimos  dias  na  busca  constante  e  incansável  do  diálogo.  A participação  do

Presidente tem sido importante e pode ser mais ainda na solução desse impasse.

Não tenho dúvida de que a Mesa da Assembleia terá papel determinante na solução

dessa problemática, que acredito ser viável rapidamente.

Não  existem  grandes  problemas  e  dificuldades.  As  conversas  que  temos  feito

demonstram que é possível, sem longo período de discussão, chegarmos a alguns

consensos e avanços. É necessário um pouco mais, e por isso buscamos, com a

participação da Mesa e do governo, chegar a um ponto de consenso para viabilizar

uma educação de melhor qualidade. A questão do piso é lei. É preciso que se cumpra

a lei.

Acredito que não precisamos aqui nos perder em discussões, porque esta é uma

Casa que elabora legislação. Se aqui se elabora legislação, não podemos discutir lei

aprovada, sancionada ou ratificada pelo Judiciário. Não podemos discutir aqui se uma

lei deve ser cumprida ou não. Lei é lei. Ela é feita para ser cumprida. É uma questão

de  respeito  ao  Legislativo,  à  população  que  elege  seus  representantes,  seus

parlamentares, que a lei seja cumprida. Queremos discutir agora a forma para que

isso aconteça. Como o faremos? Não existe discussão, a lei tem de ser cumprida.

Insisto, repetitivamente, que estamos dando um passo e estendendo as mãos na

direção  do  governo,  em  que  pese  sermos  do  bloco  de  Oposição,  de  partidos

diferentes, com práticas diferentes e, até mesmo, com práticas de governo diferentes.

Queremos construir em conjunto, considerando-se a responsabilidade que esse bloco

tem com a população de Minas Gerais. Insistimos, e quero deixar isso muito claro

para a população de Minas Gerais, que nos acompanha pela TV Assembleia, que

queremos uma solução, já que a greve que está ocorrendo na educação, na saúde,
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na polícia e em todos os outros setores traz prejuízo direto ao povo de Minas Gerais.

Além da pauta travada aqui,  na Assembleia, também estamos colocando isso nas

mãos do Governador Anastasia. Estamos prontos para o diálogo, com vistas a uma

solução para esses problemas, e espero que isso ocorra o mais breve possível. Por

esse motivo, o requerimento fala de urgência. Estamos prontos. Se nos convocarem

agora,  sairemos  daqui.  Aliás,  não  digo  que  será  exatamente  agora  porque

infelizmente a Linha Verde é um problema, no que se refere ao trânsito. Ontem à

tarde, eu e a Bia saímos daqui, para acompanharmos a manifestação, e demoramos

50 minutos daqui até lá. Não digo que chegaremos em 10 minutos, porque o trânsito

da Linha Verde, graças a obras do Estado, não resolveu totalmente o problema. No

entanto, chegaremos no tempo que o trânsito permitir.  Se nos convocarem agora,

daqui a 1 hora, à meia-noite, às 6 horas da manhã, com todo o respeito, estaremos

prontos para chegar à Cidade Administrativa com tranquilidade. Contudo, queremos

solução para esse problema.

Presidente, agradeço a sua atuação, e peço-lhe que persista e que continue nessa

busca pelo diálogo. Tenho certeza de que quem ganhará será a população de Minas

Gerais. A nossa causa é justa, e iremos lutar por ela, até a vitória, que ocorrerá breve,

tenho convicção. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O  Deputado  Almir  Paraca*  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,

professores e educadores do Estado de Minas Gerais aqui presentes, público da TV

Assembleia, imprensa e servidores, em uma tarde como esta não poderíamos tratar

de outro assunto que não fosse a educação. Inicialmente, gostaria de parabenizar os

educadores  e  grevistas  pelo  movimento,  pela  tenacidade,  garra  e  determinação,

porque, com seus movimentos, vocês estão pautando as ações desta Casa e do

governo do Estado.

Falo pelo PT e pelo bloco de oposição, que é o Bloco Minas sem Censura, mas

acredito que cabe ao conjunto de Deputados desta Casa assumir a postura do nosso

Bloco. Nossa postura, antes de ser de oposição, antes de adotar uma ideologia A ou

B,  é clara e objetiva em defesa de Minas Gerais.  Não estamos aqui  defendendo
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posições corporativas. Não é essa a questão. Se fosse pura e simplesmente uma luta

corporativa, por si só já teria valor, porque é legítimo que determinada categoria se

organize e defenda melhores condições de trabalho, melhores salários e condições

dignas  para  exercer  suas  atividades.  Se  fosse  só  isso,  ela  já  seria  legítima.  No

entanto, não se trata unicamente dessa questão.

Sabemos que é justo defender  uma remuneração digna para os professores de

Minas Gerais, principalmente diante desse cenário em que dúvidas poderia haver -

para nós nunca houve - quanto à legalidade ou não, à obrigatoriedade ou não de

pagar o piso nacional de salários. Essa dúvida não existe mais porque o Supremo já

disse que é lei; logo, há de se pagar. Diante desse cenário, está muito claro para nós

que o interesse e o que está em jogo é a qualidade da educação em Minas Gerais, é

a qualidade do serviço que o Estado tem obrigação de prestar à população. O Estado

deve oferecer um serviço de qualidade.

Portanto, senhores e senhoras educadoras, público que nos assiste neste momento

pela TV Assembleia, estamos aqui fazendo coro com nosso Líder, Deputado Rogério

Correia, com todos os Deputados da Bancada do PT, com os Deputados do bloco da

Oposição,  insistindo  em  que  esta  pauta  que  efetivamente  está  colocada  para  o

conjunto da  população de Minas Gerais  seja  a pauta definitiva desta Casa.  Além

disso, que antes de resolvê-la não haja interrupção do trabalho; nem liberação de

nenhum  Deputado  de  nenhuma  bancada,  enquanto  não  houver  uma  solução

definitiva para os professores, para os educadores em Minas Gerais.

Esperamos que o governo do Estado tenha altivez e grandeza suficientes para dar

uma  lição  não  só  de  democracia,  mas  também  de  educação  para  o  Brasil,

demonstrando que as leis devem ser cumpridas e que quem está investido em cargo

público  tem  de  se  orientar  prioritária  e  exclusivamente  pelo  cumprimento  da  lei.

Quando  se  trata  de  educação  pública,  está-se  tratando  dos  destinos  de  toda  a

população do Estado de Minas Gerais. Vamos, o governo do Estado e o conjunto de

Deputados desta Casa, dar uma lição de democracia e de cidadania a todo o Brasil,

cumprir o piso nacional de salários e mudar esta página da história de Minas Gerais.

Nós que somos do interior e andamos muito pelas nossas bases, que conhecemos

a realidade  das  escolas  em Minas Gerais,  sabemos  que essas  mudanças  e que
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essas  transformações  são  necessárias.  Ninguém  duvida  disso.  Ninguém  tem

coragem de assumir  posição pública divergente, diferente da nossa. Como classe

política,  o que precisamos é traduzir  nosso discurso em ação,  abrir  novamente  a

negociação no patamar devido, pagar o piso nacional e fazer com que esta Casa

desenvolva seus trabalhos na normalidade, não deixando de cuidar de muitos outros

assuntos também importantes para o Estado de Minas Gerais.

O Deputado Pompílio Canavez (em aparte) - Deputado Almir Paraca, Sras. e Srs.

Deputados,  educadores  do  nosso  Estado,  saúdo  todos  que  estão  em  luta.  Os

parlamentares  desta  Casa  têm  preocupação  muito  grande  com  a  solução  desse

impasse. O Deputado Almir Paraca falou muito bem sobre a importância da educação

e das nossas crianças. Tenho ouvido, enquanto os Deputados se pronunciam, alguns

educadores afirmarem que está faltando água nas escolas, que estão em situação

precária.

Há  muitas  questões  a  serem  resolvidas,  que  passam  pela  negociação  com  o

Estado. Eu sou sindicalista, já dirigi  greves da categoria bancária,  já participei  de

diversas outras greves, como o Deputado Luiz Carlos, que também é sindicalista.

Estávamos dizendo que o elementar, que o importante é negociar com a categoria,

reunir-se com a diretoria do sindicato para negociar o pagamento do piso, que é lei,

conforme o Supremo já decidiu.

Não há que ficar esperando publicação de acórdão de uma coisa e de outra. É

necessário que se pague piso, que se estabeleça um processo de negociação com as

outras  categorias  que estão  em  greve também.  Nós,  nesta Casa,  Sr.  Presidente,

estamos passando um momento difícil. Há um impasse e nada anda porque nós, do

Bloco Minas sem Censura, já decidimos que, enquanto o governo do Estado não

negociar com os trabalhadores e não ouvir os educadores, não votaremos nada nesta

Casa.  Esse  é  um  compromisso  que  temos  com  os  educadores.  É  isso  que

esperamos. Esta Casa sempre foi pelo diálogo, pela negociação, pelo acordo, pela

conversa com os trabalhadores, e, até agora, nada. Então estou aqui, Deputado Almir

Paraca, para fazer coro com V. Exa. e pedir ao Governador, Prof. Antonio Anastasia,

que negocie com os educadores e cumpra o piso, porque o piso é lei. Muito obrigado,

Sr. Deputado.
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A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Este é o espaço da democracia, então

quero  cumprimentá-los  por  estarem  aqui.  O  papel  da  Assembleia  é  fazer

intermediação. Concordo com o nobre companheiro Deputado Almir Paraca e com os

que  o  antecederam  dizendo  que  o  piso  salarial  é  um  direito.  Precisamos  dessa

valorização. A educação pública tem de ser prioridade.

Encerrando, quero dizer que a grande maioria na educação são mulheres - sou

professora também -, com os companheiros homens ao lado. Então, temos um papel

importante demais neste Estado e neste país. Parabéns por estarem organizados.

Espero que, de fato, o Deputado Dinis Pinheiro, que tem aberto esta Casa ao diálogo,

e o nosso Bloco Minas sem Censura, que tem dado grande contribuição, junto com a

base do governo avancemos para haver realmente uma solução desse impasse, que

não é bom para o Estado, muito menos para as nossas famílias e para a educação

em Minas Gerais. Esperamos que hoje seja um marco nesta Casa, para avançarmos

nesse diálogo, que será muito importante para a educação, para o nosso Estado e,

sobretudo,  para  os  jovens  e  as  crianças  que  têm  direito  a  uma  educação  de

qualidade.

O Deputado Ulysses Gomes (em aparte)* - Sr. Presidente, nobre Deputado Almir

Paraca, cumprimento-o pelas palavras de apoio à categoria e todos os trabalhadores

e  educadores  que  hoje,  mais  uma  vez,  lotam  esta  Casa.  Daqui  a  pouco

participaremos da assembleia que mobiliza educadores e trabalhadores da área da

educação em todo o Estado.

Nobre Deputado, estamos comemorando hoje, no Brasil, 21 anos do Estatuto da

Criança e do Adolescente. Diferentemente desses 21 anos que podemos comemorar

no Brasil de uma lei que garante o direito e implementa deveres não só em relação à

criança e  ao  adolescente,  mas também  ao Estado e  à  sociedade,  não  podemos

comemorar com a mesma ênfase a educação em Minas Gerais. Ao falar em criança e

adolescente no Brasil, temos de pensar pelo menos em três pilares de garantia de

direitos: saúde de qualidade, segurança às famílias e educação de qualidade, com

direito  digno  aos  trabalhadores  da  área  da  educação.  Infelizmente,  não é  o  que

estamos vendo em Minas Gerais.  A saúde está em greve, a Polícia Civil  está em

greve, os educadores estão em greve no Estado.
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Então,  quero aqui fazer coro, nobre Deputado, com todos os trabalhadores que

compõem esta Casa, com todos os trabalhadores da educação que, daqui a pouco,

mobilizados,  estarão  participando  da  assembleia,  da  reivindicação  que  não  é  só

deles. Queremos fazer também uma provocação àqueles que nos acompanham pela

TV Assembleia, às famílias, às comunidades, para que compreendam essa luta dos

trabalhadores da educação e nos ajudem a mobilizar todo o Estado, a fim de que o

governo do Estado de Minas Gerais tenha a sensibilidade de um trabalhador, de um

professor, como é o Governador, de compreender a luta por um direito pelo qual os

trabalhadores  estão  lutando,  qual  seja,  o  piso  salarial  nacional.  Que  seja

implementado em Minas Gerais. Que possamos comemorar, nos próximos anos, o

direito  à  saúde,  à  segurança,  mas,  sobretudo,  a  qualidade  dos  serviços  dos

trabalhadores da educação ofertados as nossas crianças, aos adolescentes no nosso

Estado de Minas Gerais. Que a lei seja cumprida em Minas e que o piso seja um

direito conquistado pelos trabalhadores da educação.

Parabéns a todos que aqui se mobilizam nessa grande luta. Parabéns, Deputado,

por essa manifestação de apoio. Tenha no nosso mandato o apoio a essa classe de

trabalhadores que prestam um enorme serviço à sociedade brasileira e em Minas

Gerais merecem ser reconhecidos. Parabéns.

O Deputado Almir Paraca* - Obrigado, Deputado Ulysses Gomes. Temos em Minas

Gerais  um  grande  escritor.  Na  verdade,  quando  nos  aproximamos  da  obra  dele,

descobrimos um grande pensador, um grande filósofo, por que não dizer um grande

educador, que é o Guimarães Rosa. Ele tem uma frase que diz o seguinte :” Sertão é

onde manda quem é forte,  com as astúcias”.  Em Minas  Gerais,  para  enfrentar  e

conquistar os direitos para os trabalhadores da educação, é preciso ser forte, com as

astúcias.  Fazer  exatamente  o  que  vocês  estão  fazendo:  organizando-se,

sensibilizando a comunidade, mostrando a verdade, que essa causa e essa luta não

é exclusiva dos educadores, dos servidores da educação no Estado de Minas Gerais,

mas de toda a população.

Neste mundo cada vez mais concorrencial, competitivo, sabemos que o patrimônio

maior é a educação e o conhecimento. É exatamente isso que vocês estão tentando

garantir para o conjunto das crianças e dos jovens de Minas Gerais. Parabéns. Vão à
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luta. Estamos juntos.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O  Deputado  Carlin  Moura*  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,

quero aqui  fazer  um cumprimento muito  especial.  Gostaria  que quem estiver  nos

acompanhando  pela  TV  Assembleia  tenha  a  dimensão  dessa  saudação.  Estou

cumprimentando aqui no Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, nas

nossas  galerias,  a  professora  e  o  professor  dos  nossos  filhos  em  Minas  Gerais.

Quero dizer  para cada pai  e para cada mãe que,  quando os nossos professores

comparecem na Casa do povo, eles também estão nos dando uma aula de cidadania

e de defesa de direitos.

É importante compreender, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, que no ano passado,

os professores de Minas - sob a liderança do nosso sindicato, o Sind-UTE -, durante

48 dias, discutiram e mostraram que a educação em Minas Gerais pede socorro. Os

professores mostraram que não é possível construir uma escola de qualidade, uma

escola  que  tanto  insiste  em  se  dizer  escola  para  resultados,  se  não  houver

valorização do profissional de educação. É importante dizer que, no ano passado, a

luta  dos  professores  esclareceu  que  Minas  não  cumpria  o  piso  nacional  dos

professores. Naquele momento, aqueles que são contrários ao pagamento do piso

diziam aos nossos professores que não era bem isso. Foi preciso o STF, a Suprema

Corte do nosso país dizer, com todas as letras, que quem tinha razão eram os nossos

professores e professoras.

Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  depois  dessa  luta  histórica  dos  professores,  o

argumento é outro. Agora, a desculpa é outra. Tentam dizer que não pagam o piso

porque ainda é preciso que seja publicado acórdão do STF. Ora, qualquer pessoa que

tem o mínimo de bom-senso, que tem o mínimo de alfabetização ou que é capaz de

juntar as letras pode ler a súmula da decisão do Supremo, ou seja, o resultado dos

votos dos Ministros que lá se pronunciaram e que, aliás, acompanharam ao vivo pela

TV do STF o julgamento histórico daquela Corte, em que ficou muito claro que piso

nacional não é remuneração global, mas vencimento básico.

Mais uma vez, nossos professores e professoras estão com a razão. Estão aqui e
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não na sala de aula porque pedem o apoio do Poder Legislativo de Minas Gerais em

uma coisa que é o fundamento da República democrática, ou seja, o cumprimento

das decisões judiciais, especialmente da Suprema Corte, do STF, em que não cabe

recurso. O que os professores estão fazendo é a defesa de um direito básico, do piso

nacional dos professores. É por isso que eles estão aqui.

Sr. Presidente, nós, parlamentares eleitos pelo povo, fomos acolhidos pelos nossos

professores em muitas  cidades  do interior  de  Minas  com grande carinho,  grande

atenção e  grande respeito.  Tivemos o  apoio  deles  para  estarmos neste  Plenário.

Agora, estamos diante de uma contradição profunda. Hoje é quarta-feira, dia 13 de

julho, coincidentemente dia em que o Estatuto da Criança e do Adolescente completa

sua maioridade, 21 anos. Como podemos falar em direito da criança e do adolescente

sem falar do professor e da professora? Sem falar do direito à educação?

Deputados e Deputadas, professores e professoras, hoje é quarta-feira e, em tese,

sairíamos em recesso amanhã. Pergunto a cada Deputado e Deputada desta Casa: é

possível a Assembleia Legislativa entrar em recesso com os nossos professores na

rua? Com os nossos professores defendendo seus direitos?

Por isso é que temos a plena compreensão... Nós, da Oposição, do Bloco Minas

sem Censura,  desde segunda-feira estamos num esforço concentrado no Plenário

desta  Casa no intuito  de  convencermos  o  governo de que,  na  hora  da  greve,  o

caminho  mais  acertado  e  seguro  é  o  da  negociação.  Não  se  pode  fechar  as

negociações nem recusar  a negociação num momento tão importante como este.

Estamos, pois, pedindo ao governo do Estado que restabeleça a negociação. E, para

restabelecê-la, é preciso, professores e professoras, que o governo sinalize. Como

restabelecermos a negociação se o governo insiste em dizer que cortará o ponto dos

professores? Isso não é possível e não colabora nem ajuda com a negociação.

Da mesma forma, consideramos um equívoco e um desacerto o governo pegar uma

das bandeiras mais importantes do movimento, que é a necessidade do concurso

público,  que,  aliás,  todos nós defendemos. Sem discutir  com ninguém, o governo

publica um edital já com base também no subsídio. Isso é um desperdício com a luta

que os professores e as professoras estão fazendo. Se estamos lutando para pôr

Minas Gerais de acordo com a lei federal e em sintonia com a decisão do STF, não
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seria acertado que se publicasse um edital com base no subsídio. E aí, professores,

professoras e público que nos assiste, não negaremos que nesta Casa, na pauta da

Assembleia há  projetos  muito importantes  que precisam ser  votados.  No entanto,

compreendemos que mais  importante e emergencial  do que qualquer  coisa  neste

Estado, por mais importante que sejam outras questões, o mais fundamental são a

educação e os nossos professores. Só podemos sair em recesso se obtivermos a

garantia  de  que  a  renegociação  será  estabelecida.  Em  vez  de  ficar  procurando

desculpa  sobre  a  publicação  do  acórdão,  o  governo  deveria  sentar-se  com  o

comando de greve e o sindicato, fazer as contas e dizer como Minas se adequará

para pagar o piso nacional dos professores. Além disso, como Minas preverá na sua

LDO,  que  também  precisa  ser  votada  nesta  Casa.  Se  os  senhores  tiverem

oportunidade  de  ler  o  texto  da  LDO,  verão  que  o  governo  não  teve  sequer

preocupação,  nem  em  caráter  emergencial,  de  ir  lá  para  fazer  a  previsão  do

pagamento do piso nacional dos professores em Minas Gerais.

É isso que temos de discutir,  assim como colocar na LDO o piso e conseguir  o

recurso, ou melhor, de onde será retirado esse recurso para pagar o piso nacional

dos professores; como nós, de Minas, cobraremos a responsabilidade do governo

federal  naquilo  que  for  necessário  para  o  cumprimento  do  piso  salarial  dos

professores. Agora, não será na base da truculência e de fechar as negociações nem

do terrorismo e da ameaça de corte de pontos que encontraremos uma solução para

os professores de Minas Gerais.

O Deputado Elismar Prado (em aparte)* - Agradeço, Deputado Carlin Moura, e o

parabenizo pelas palavras. Repito tudo o que já disse. Parabenizo todo o movimento.

Encontram-se  aqui  professores  de  Ituiutaba,  Capinópolis,  Canápolis,  Frutal,

Uberlândia, Patos, Araxá. Encontra-se aqui a companheira Leuceni, de Capinópolis.

Há faixas nas galerias com dizeres denunciando: “Sob o comando do Ten-Cel. Alex, a

PM agride professores e estudantes”; “Educadores repudiam ação truculenta da PM”.

Olhem, somos amigos das forças de segurança, mas entendo que todo movimento

deva  ser,  realmente,  respeitado.  Belo  Horizonte  e  Contagem,  é  claro,  mas estou

falando aqui a pedido de lideranças e de professores da nossa região.

Deputado  Carlin  Moura,  quero  repetir  que  os  trabalhadores  estão  aqui
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simplesmente por um motivo: eles não são recebidos pelo governo do Estado, não

conseguem ser ouvidos, geralmente não têm espaço na mídia. Então, eles precisam

manifestar-se de alguma forma. E esse lugar é justamente aqui. Vocês estão no lugar

certo, porque aqui é a Casa do povo. Todo poder emana do povo.

Esta Casa tem grande responsabilidade para intermediar essa discussão, para que

o governo receba o Bloco Minas sem Censura, para que ele se manifeste em relação

à lei, para que ele entenda que o subsídio é um golpe contra a carreira dos servidores

da educação, porque o STF entendeu e deixou bem claro que a lei  é vencimento

básico.  Não  pode  entrar  na  conta  do  piso  nacional  nenhum  benefício,  nenhuma

gratificação.  Todas  elas  são  além  do  vencimento  inicial,  que  é  uma  vergonha.

Realmente, Deputado Carlin Moura, é uma vergonha falar aqui: R$369,00, um salário

de fome. Todos nós passamos pelos professores, pelas professoras, todas as áreas

do conhecimento humano passam pelos professores. Se queremos um País com um

povo crítico, consciente, exigente dos seus direitos, precisamos valorizar, acima de

tudo, a educação.

Antes de terminar,  digo que, nesse aspecto, precisamos valorizar o ser humano,

investir no ser humano. Trata-se de uma questão de humanidade. Vejam, um salário

de R$369,00, o governo não cumpre a lei do piso nacional, o professor é obrigado a

levar trabalho extra para casa, não tem tempo de passar momentos com sua família,

ele precisa ser psicólogo, precisa ajudar a combater a violência escolar,  porque o

governo não investe em segurança pública. Então, Deputado Carlin Moura, realmente

é uma vergonha. Repetindo, é preciso que o governo cumpra a lei do piso salarial

nacional da educação.

Parabenizo  V.  Exa.,  Deputado  Carlin  Moura,  pelas  palavras.  Voltaremos  aqui

quantas vezes for preciso até que o governo passe a respeitar esse movimento e a lei

do piso nacional da educação. Parabéns a todos. Vamos continuar resistindo. Muito

obrigado.

O Deputado Carlin Moura* - Antes de concluir, Sr. Presidente, nesses segundos que

me restam, faço um apelo ao governo do Estado na parte que nos compete como

Oposição. Se nos fosse permitido dar um conselho ao governo neste momento, seria

que, em vez de tropa de choque para a educação, nós, da Oposição, dispomo-nos a
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fazer  aqui  a tropa da negociação, para pagar  o piso nacional  aos professores de

Minas Gerais.

Vocês estão de parabéns. Boa sorte. Contem sempre conosco, porque a educação

em Minas, para nós, é prioridade.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,

cumprimento, de forma especial, todos os nossos professores e professoras, que há

mais  de  30  dias  estão  numa  luta  árdua  para  garantir  um  direito  já  conquistado

nacionalmente. Nós esperamos - se depender da nossa força, da nossa vontade e do

apoio  do  nosso  Bloco  nesta  Casa  -  vencer  a  batalha  pela  implantação  do  piso

nacional em Minas Gerais.

Nestes dias, temos feito o possível. O nosso Bloco tem sido solidário com todas as

reivindicações não só da categoria dos professores, mas também com outras que

estão em greve no Estado,  algumas já em fase de negociação avançada. Vamos

fazer o possível para conseguir convencer as autoridades do Estado de que o piso

salarial em Minas Gerais é uma reivindicação mais do que justa.

Deputado  Carlin  Moura,  V.  Exa.,  junto  com  nosso  Líder,  Rogério  Correia,  tem

acompanhado  o  dia  a  dia  dessas  negociações  e  sabe  que  precisamos,  de  fato,

sensibilizar as autoridades. Tenho a certeza de que a bancada governista nesta Casa,

liderada  pelo  Sr.  Presidente,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  conseguirá  convencer  o

governador a abrir uma negociação. Uma informação importante: há pouco, o Bloco

Minas sem Censura, por unanimidade, assinou um requerimento para que haja mais

uma tentativa. O nosso Bloco acabou de solicitar uma audiência com o Governador.

Se ele nos receber, vamos os 23 Deputados do Bloco fazer mais uma tentativa, para

que amanhã possamos ter uma boa notícia para toda a classe.

Deputado  André  Quintão,  V.  Exa.  vem  nos  acompanhando  nesta  luta.  É  um

companheiro  ponderado,  que  sabe  conduzir  uma  negociação.  É  por  isso  que

confiamos em nossos Líderes, em nossos companheiros e, acima de tudo, na firmeza

do Sind-UTE, que vem sendo muito bem coordenado pela companheira Beatriz, que,

junto com os professores, tem demonstrado, nos últimos 30 dias, uma forma unificada
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de lutar. Parabenizo todos os professores e todas as professoras por esta luta. Só

quem nunca frequentou uma sala de aula pode falar que o piso de Minas Gerais é

justo. Estamos no 27º lugar,  no último lugar do “ranking” dos Estados no que diz

respeito  a  piso  salarial.  Por  isso  temos  de  lutar,  sim;  temos  de  incentivar  essa

categoria. A conquista do piso, Deputado Carlin Moura, virou para nós uma questão

de honra. Temos de lutar  para que, realmente, a educação em Minas Gerais seja

passada a limpo. Não podemos anunciar os atuais índices, que colocam o salário dos

nossos  professores  entre  os  piores  do  País.  Portanto,  Deputado  André  Quintão,

temos de, unidos, manifestar o nosso apoio à luta dessa categoria.

O  Deputado  André  Quintão  (em  aparte)*  -  Nobre  Deputado  Paulo  Guedes,

trabalhadores  e  trabalhadoras  em  educação  do  Estado  de  Minas  Gerais,  estou

inscrito para falar hoje sobre esse movimento e essa luta. Quis aparteá-lo, Deputado,

porque, nós, do Bloco Minas sem Censura, estamos fazendo nestes últimos dias,

diria,  até,  neste  último mês,  um grande esforço para  que o  governo abra  canais

efetivos de negociação em torno de uma causa mais do que justa. Implantar o piso

nacional é valorizar, de fato, a qualidade da educação e garantir um presente e um

futuro melhor para as crianças e os jovens do Estado de Minas Gerais.

Nosso esforço na Assembleia, mais do que uma solidariedade ao movimento - o

que  já  seria  nossa  obrigação,  pelo  brio,  pela  garra  e  pela  contribuição  que  os

trabalhadores em educação dão ao nosso Estado -, é também um compromisso por

uma política pública que possa promover um desenvolvimento mais justo e equânime

no Estado de Minas Gerais. Não podemos pensar em “Minas Gerais, o melhor Estado

para se viver”, não estando o nosso professorado devidamente valorizado.

Então,  Deputado  Paulo  Guedes,  reiteramos  o  apelo  para  que  o  governo  abra

negociação, em atenção a uma luta que já é nacional: já temos a lei do piso! O Brasil

todo já está se mobilizando em torno do piso. Assim, é muito importante que neste

momento, na reta final dos nossos trabalhos, quando todos os parlamentares estão

empenhados  em  construir  um  clima  que  nos  permita  votar  outras  matérias  de

interesse do Estado, recebamos um sinal mais efetivo de que o piso em Minas Gerais

será realidade, e não ficção. Parabéns pelo pronunciamento, Deputado!

O Deputado Paulo Guedes* - Agradeço ao Deputado André Quintão, que sempre
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conduz os  processos  de  forma muito  educada,  que  tem  uma grande  experiência

nesta Casa e em quem confiamos, para nos ajudar a todos e ao nosso Líder na

condução dessa negociação.

O Deputado Elismar Prado (em aparte)* - Parabenizo o Deputado Paulo Guedes

por suas colocações, lembrando que o espaço desta Casa é muito importante para

esclarecermos toda a sociedade, em todo o Estado de Minas Gerais - aproveito para

cumprimentar os trabalhadores na educação de todo o Estado.

É importante utilizarmos este espaço porque, se sairmos nas ruas do Estado de

Minas Gerais, veremos que ninguém sabe que estamos vivendo um estado de greve.

Mas a responsabilidade por essa greve é inteiramente do Governo do Estado de

Minas Gerais. Todos queremos o fim da greve: os trabalhadores, os estudantes, os

pais, todos. Queremos que no segundo semestre as aulas se reiniciem normalmente,

em agosto. Mas a responsabilidade está nas mãos do Governador Anastasia, do Prof.

Antonio  Augusto  Anastasia.  Isso  porque  se  trata  de  uma coisa  muito  objetiva:  o

cumprimento  de  uma  lei  federal,  já  reconhecida  pelo  Supremo  Tribunal  Federal.

Lembro que, se o governo não cumprir a lei do piso, a defasagem no processo de

ensino não será de um ou dois meses, mas de toda uma geração. Como eu disse,

esse salário de fome - R$369,00 de vencimento para os que têm nível médio - é uma

vergonha absoluta. A pessoa paga para trabalhar; paga para enfrentar dificuldades

em uma escola! E isso está acontecendo com uma função, uma atividade tão nobre

como é a do educador. Realmente, o tratamento que o governo de Minas está dando

à educação é deplorável e vergonhoso. Isso é um desprezo! Mas esperamos que ele

receba o Bloco Minas sem Censura e nos dê uma resposta efetiva. Como já se disse,

dos 27 Estados, Minas Gerais tem o pior salário do Brasil na área da educação.

Desse jeito, Deputado Paulo Guedes, o povo de Minas não aguenta. Temos o pior

salário, a energia mais cara, a da Cemig, a água mais cara, a da Copasa, a maior

carga  tributária  e  os  servidores  mais  desrespeitados  e  desvalorizados  do  Brasil.

Queremos  que  os  policiais  militares  e  civis,  os  Bombeiros,  os  agentes

socioeducativos,  os  Agentes  Penitenciários,  os  servidores  do  Serjusmig,  os

servidores da saúde, os servidores da Funed, que se encontram aqui presentes, os

servidores  da  educação,  enfim,  todos  os  servidores  do  Estado  sejam,  de  fato,
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valorizados. Não teremos um Estado desenvolvido se não investirmos no servidor

público, principalmente na educação. A educação é o investimento estratégico para o

crescimento de qualquer país, de qualquer nação e de qualquer Estado, portanto é

um investimento estratégico para Minas Gerais. O governo do Estado anuncia que fez

o choque de gestão, que transformou Minas Gerais em um Estado ágil, moderno e

transparente, que economizou dinheiro com o choque de gestão e com o déficit zero.

Para 2011, o orçamento previsto é de R$57.000.000.000,00. Se eles se vangloriam,

gabam-se dizendo que fizeram tudo isso, por que não respeitam a lei do piso salarial

da educação e não valorizam os nossos professores? Gostaria de insistir  nisso e

dizer  que o nosso desejo é  que o Estado compreenda que os professores estão

usando o último recurso. Eles recorreram à Assembleia Legislativa, à Casa do povo,

para que possamos falar para todo o Estado de Minas Gerais, pois eles não têm outro

espaço para se manifestarem. Na verdade, o espaço é este aqui, e eles são nossos

eleitores. Nós, trabalhadores e servidores desta Casa, estamos aqui por causa do

voto deles, que nos deram delegação para representá-los. Portanto, o poder é deles,

e são eles que mandam. Todos nós, Deputados, Deputadas, Governador do Estado e

Secretários somos servidores de vocês. Por essa razão, precisamos tratá-los com

muito respeito, sim.

Portanto, fazemos um apelo ao Governador para que resolva esse impasse. Repito:

não  devemos  deixar  o  ônus  da  greve  recair  sobre  a  parte  mais  fraca:  os

trabalhadores,  os  servidores  da  educação.  O governo do Estado é  quem precisa

resolver esse problema. Trata-se, simplesmente, de cumprir  uma determinação do

Supremo Tribunal Federal e a lei que prevê que o piso é o vencimento básico, é o

início da carreira. O governo não pode continuar enganando o trabalhador com um

subsídio que anula a carreira e acaba com os direitos conquistados. Isso é um grande

golpe contra os professores. Espero que o governo do Estado respeite essa classe.

Deputado Paulo Guedes, gostaria de parabenizá-lo e dizer que vamos continuar

resistindo até o fim, se for preciso, durante todo o mês de julho, até que o governo se

manifeste favoravelmente às reivindicações e aos direitos dos trabalhadores.

O  Deputado  Paulo  Guedes*  -  Muito  obrigado,  Deputado  Elismar  Prado.  Sr.

Presidente, sabemos que, às vezes, o governo argumenta que faltam recursos, mas
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sabemos  que  há  recursos  sobrando  para  outras  coisas.  Por  exemplo,  chegam

reivindicações nesta Casa de aumento para os servidores do Tribunal de Justiça, do

Tribunal de Contas e do Ministério Público. No entanto, quando chega reivindicação

para  aumentar  o  salário  dos  professores,  sempre  encontramos  resistência  do

governo, que alega não ter dinheiro, sempre diz que faltam recursos. Na verdade,

está faltando vontade política; é por isso que temos de continuar na luta, para que

possamos convencer as autoridades do governo a se reunirem com os servidores da

educação,  com  vistas  a  uma  negociação  justa,  pois  dinheiro  há,  basta  que  se

invertam as prioridades. Em nosso entendimento, investir na educação é investir no

futuro de Minas; investir na educação de nossos filhos é investir no crescimento de

Minas Gerais.  É o melhor  investimento que o governo pode fazer:  em educação.

Implantar o piso nacional em Minas Gerais não é uma luta apenas dos servidores da

educação, mas uma tarefa de todos nós, mineiros. A nossa bancada está de mãos

dadas com os servidores da educação, com os servidores da saúde e com todos os

movimentos grevistas do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Com a palavra, o Deputado Rogério

Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Deputado José Henrique, Deputado

Dinis Pinheiro, Deputadas e Deputados, gostaria de saudar mais uma vez os nossos

colegas professoras e professores e também os funcionários da saúde em greve, da

Funed, da Secretaria de Saúde, assim como os companheiros do Sindipol, da Polícia

Civil.

Sr.  Presidente,  gostaria  de  fazer  uma  análise  que  vai  além  de  tudo  que  os

Deputados do Bloco Minas sem Censura, do PT, do PMDB, do PRB e do PCdoB já

expuseram aqui. Reitero, em primeiro lugar, o nosso ofício solicitando ao Governador

Anastasia uma reunião com o Bloco Minas sem Censura. Não queremos dizer que

não tentamos com o Governador, até onde vai a nossa força, resolver um problema

que,  para  nós,  é  o  mais  urgente  em  Minas  Gerais:  as  greves  decorrentes  do

sucateamento do setor público em Minas Gerais, em especial, a educação, a saúde e

a segurança pública. Queremos discutir com o Governador, levar sugestões e solicitar
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que resolva esses impasses ocorridos devido à política do governo Anastasia. Vamos

entregar ao Sr. Presidente uma solicitação de audiência com o Governador Anastasia.

Rapidamente, gostaria de refletir, no tempo que me falta, sobre o motivo pelo qual o

Estado de Minas Gerais se encontra neste caos. Existem dois mitos construídos em

Minas  que  hoje  se  revelam  inverdades.  São dois  mitos  baseados  na  fantasia  do

governo do Aécio Neves, continuada agora no governo Anastasia. O primeiro é o mito

do  déficit  zero.  O  governo  ficou  oito  anos  falando  em  déficit  zero,  para  agora  o

Senador  Aécio  Neves,  com cara  de paisagem, vir  a  público  dizer  que não existe

déficit zero, que o Estado deve R$67.000.000.000,00 só para a União e que essa

dívida é impagável. Mas como essa dívida é impagável agora, se, durante oito anos -

e  o  Deputado  Adelmo  vive  dizendo  isto  aqui  -,  o  Governador  Aécio  Neves  fez

campanha política falando de déficit zero, que, na verdade, nunca existiu em Minas

Gerais? Este é o primeiro problema a ser resolvido: desmascarar o mito do déficit

zero. Que o povo mineiro saiba que a história do déficit zero foi apenas propaganda

eleitoreira do Governador e jamais solução real dos problemas de Minas Gerais.

O  segundo  é  o  choque  de  gestão.  O  Governador  fez  campanha  em  cima  do

servidor e do serviço público, dizendo que, em Minas Gerais, tinha sido posto em

prática o chamado choque de gestão, que era a solução para a gestão do Estado. O

choque  de  gestão  é  isso...  Hoje  conhecemos  seus  efeitos:  deixar  a  saúde,  a

educação e a segurança públicas em estado de petição de miséria; deixar o Estado

de Minas Gerais órfão de políticas sociais; deixar a educação com salário base de

R$369,00  e  a  saúde  em  uma  situação  em  que  jamais  foi  investido  o  mínimo

constitucional de 12%; deixar uma dívida de quase R$4.000.000.000,00 apenas com

a saúde pública em Minas Gerais; deixar o Estado sem Delegados e sem segurança

pública. Esse é o resultado do choque de gestão, essa é a herança que o Governador

Aécio Neves deixou para o Estado de Minas Gerais.

Agora, ele quer ser a principal figura nacional da oposição ao governo da Dilma...

É triste que o Governador Anastasia, em vez de dar prioridade à solução desses

problemas sociais gravíssimos, fique refém do projeto Aécio Neves 2014, com o que

nós, mineiros, não temos nada que ver, pois é um objetivo do PSDB ou um objetivo

pessoal do Senador Aécio Neves. O que queremos exigir do Governador Anastasia é
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que  passe  a  governar  Minas  Gerais  com  as  prioridades  que  ele  mesmo  tinha

anunciado:  saúde,  educação  e  segurança  pública.  Ou  a  educação  é  prioridade

somente  em  ano  eleitoral?  As  crianças  são  o  futuro  do  Brasil  apenas  em  ano

eleitoral? Se a educação é prioridade absoluta, deve sê-lo do governo do Estado e da

Assembleia Legislativa.

Está feito o nosso compromisso que tanto eu, em nome do Bloco, quanto os demais

Deputados expusemos aqui. Não vamos permitir que se libere a pauta do interesse

do governo antes de darmos a prioridade do Estado de Minas Gerais à educação, à

saúde e à segurança pública.

Estamos solidários com o movimento, desejamos a vocês uma luta vitoriosa e os

parabenizamos por sua defesa da causa da saúde e da educação públicas em nosso

Estado.  Peço,  mais  uma  vez,  ao  Sr.  Presidente  e  ao  Deputado  Luiz  Humberto

Carneiro que solicitem reunião com o Governador Anastasia, pois o Bloco Minas sem

Censura quer, democraticamente, discutir o assunto.

Solicito  silêncio  para  ouvir  o  Deputado  Sargento  Rodrigues,  que  nos  tem

acompanhado no apoio ao movimento.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte)* - Deputado Rogério Correia, talvez V.

Exa. possa transmitir a algumas pessoas que estão nas galerias que este Deputado,

no mandato passado, votou favoravelmente aos educadores de Minas Gerais. Muitas

vezes, as pessoas ficam nas galerias criticando o comportamento dos Deputados.

Seria  de  bom  alvitre  que  as  pessoas  conhecessem  o  processo  de  votação  no

Plenário,  para  terem  equilíbrio  no  momento  de  fazer  uma crítica.  V.  Exa.  já  me

acompanhou por dois mandatos e sabe qual é minha posição em relação a esses

assuntos. No exercício do mandato, nunca votei contra servidor público. Na questão

do  subsídio,  votei  contra  o  governo.  Está  faltando  melhor  informação  a  algumas

pessoas aqui. Obrigado e parabéns pela sua luta.

O Deputado Rogério Correia - Tenho a certeza de que, mais uma vez, poderemos

contar com o voto favorável do Deputado Sargento Rodrigues às reivindicações do

servidor  público.  E  solicito  a  V.  Exa.  e  ao  Deputado  Luiz  Carlos  Miranda,  que é

sindicalista, que nos ajudem junto à Bancada do PDT, fazendo a defesa do servidor

público. Esperamos seu apoio na votação. Obrigado.
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* - Sem revisão do orador.

O Sr.  Presidente (Deputado Dinis  Pinheiro)  -  A Presidência verifica,  de plano,  a

inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 274 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.088 e 2.109/2011, uma vez que permaneceram

em  ordem  do  dia  por  quatro  reuniões,  e,  nos  termos  do  art.  244  do  Regimento

Interno, encerra a discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 5.092/2010, uma vez

que  permaneceu  em  ordem  do  dia  por  seis  reuniões.  A Presidência  informa  ao

Plenário  que,  no  decorrer  da  discussão,  foi  apresentada  ao  Projeto  de  Lei  nº

2.109/2011 uma emenda do Deputado Rogério Correia, que recebeu o nº 4, e, nos

termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno, encaminha a emenda com o projeto

à Comissão de Fiscalização Financeira, para parecer.  A Presidência informa ainda

que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao Projeto de Lei nº 5.092/2010

oito emendas do Governador do Estado, encaminhadas por meio da Mensagem nº

48/2011, publicada em 14/5/2011, que receberam os nºs 7 a 14, três do Deputado

Rogério Correia, que receberam os nºs 15, 20 e 21, uma do Deputado Ivair Nogueira,

que recebeu o nº 16, uma do Deputado Doutor Viana, que recebeu o nº 17, uma do

Deputado Carlos Mosconi, que recebeu o nº 18, e uma do Deputado Délio Malheiros,

que  recebeu  o  nº  19,  e,  nos  termos  do §  2º  do  art.  188  do  Regimento  Interno,

encaminha as emendas com o projeto à Comissão de Administração Pública, para

parecer.  A Presidência, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,

deixa  de  receber  uma emenda do Deputado Délio  Malheiros  ao  Projeto  de Lei  n

5.092/2010, por ser idêntica à Emenda nº 4.

- As emendas apresentadas e a emenda não recebida foram publicadas na edição

anterior.

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 14,

às  9  e  às  20  horas,  nos  termos  dos  editais  de  convocação,  bem  como para  a

ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
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do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 18/2011, EM

15/6/2011

Às 19h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Luiz Henrique e

Paulo Lamac, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,  o

Presidente,  Deputado  Luiz  Henrique,  declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos

regimentais, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e dá-a por aprovada, sendo

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião  se  destina  a  debater,  em  audiência  pública,  a  ação  declaratória  de

constitucionalidade e sua aplicação no âmbito estadual. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir  os Srs.  Álvaro Ricardo de Souza Cruz,

Procurador  da  República  do  Ministério  Público  Federal  e  Professor  Adjunto  da

Universidade Católica de Minas Gerais,  e Bernardo Gonçalves Alfredo Fernandes,

Mestre e Doutor em Direito Constitucional pela UFMG, que são convidados a tomar

assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Paulo Lamac, autor

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

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

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e, cumprida a finalidade da

reunião,  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  dos  convidados  e  dos  demais

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

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Luiz Henrique, Presidente - Duarte Bechir - Bonifácio Mourão.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/7/2011

Às  14h45min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Celinho  do

Sinttrocel, Anselmo José Domingos e Gustavo Valadares, membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Celinho  do
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Sinttrocel, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Gustavo Valadares, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e

a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

correspondência  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  na  data  mencionada  entre

parênteses: ofícios do Deputado Federal Edson Ezequiel, Presidente da Comissão de

Viação  e  Transportes  da  Câmara  dos  Deputados,  e  dos  Srs.  José  Elcio  Santos

Monteze,  Diretor-Geral  do  DER-MG,  e  Ruy  Gripp,  Vice-Presidente  do  Núcleo

Regional  da  Sociedade  Mineira  de  Engenheiros  Agrônomos  de  Manhumirim  -

Manhuaçu  (30/6/2011). 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, são aprovados, cada um por sua

vez, os pareceres pela aprovação, no turno único do Projeto de Lei nº 1.589/2011

com  a  Emenda  nº  1  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:  Deputado

Anselmo José Domingos); no 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.064/2011 na forma do

vencido  no  1º  turno  (relator:  Deputado  Gustavo  Valadares,  em  virtude  de

redistribuição); no 1º turno, do Projeto de Lei nº 836/2011 na forma do Substitutivo nº

1, da Comissão da Constituição e Justiça (relator: Deputado Gustavo Valadares). O

parecer sobre o Projeto de Lei nº 849/2011, no 1º turno, deixa de ser apreciado em

virtude de solicitação de prazo regimental pelo respectivo relator, Deputado Anselmo

José Domingos, 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  1.091;  1.111;  1.134;  1.137  e  1.138/2011.  Submetidos  a

discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 1.224 e 1.332/2011. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

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

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos  dos  Deputados  Celinho  do  Sinttrocel  (5)  em  que  solicita  seja

encaminhado  aos  Secretários  Municipais  de  Políticas  Urbanas  e  o  de  Serviços
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Urbanos  pedido  de  informações  para  que enviem a  esta  Casa cópia do  contrato

firmado entre a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e a Fundação Universidade

Empresa  de  Tecnologia  e  Ciência  para  prestação  de  serviços  técnicos  e  de

consultoria  na  área  de  transportes;  solicita  ainda,  cópia  do  edital  de  licitação,

cronograma  do  Sitbus,  extratos  do  contrato  documentos  que  fundamentem  a

inexigibilidade  de  licitação  e  critérios  de  contratação;  seja  encaminhado  ao

Departamento de Trânsito de Minas Gerais, ao Conselho Nacional de Trânsito e ao

Departamento  Nacional  de  Trânsito  as  notas  taquigráficas  da  audiência  pública

realizada em 29/06/2011 que debateu o transporte remunerado de carga (motofrete)

no Estado de Minas Gerais;  seja encaminhado ao Conselho Nacional  de Trânsito

pedido de providências para que estude a viabilidade de adiar a data do início da

vigência  da  Resolução  nº  356,  que  regulamenta  o  exercício  da  atividade  de

motoentrega e motofrete; seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

pedido  de  informações  referente  à  regulamentação  do  serviço  de  motoentrega  e

motofrete,  sobre  a  previsão  de  sanção  da  lei  que  disciplina  a  matéria;  seja

encaminhado  ao  Ministro  dos  Transportes  pedido  de  providências  para  que  se

mantenha o cronograma de licitações e obras para a duplicação da Rodovia BR-381-

Norte; Rômulo Veneroso com a emenda do Deputado Anselmo José Domingos, em

que  solicita  seja  encaminhado  à  Ceasa-MG  pedido  de  informações  sobre  as

restrições impostas aos motociclistas no que concerne à circulação e estacionamento

de suas motos no interior dessa instituição; e pedido de providências para que as

restrições impostas aos motociclistas sejam findadas; e Adelmo Carneiro Leão, em

que solicita seja realizada reunião de audiência pública da Comissão conjunta com a

Comissão  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  para  debater  a  precariedade  do

sistema de transporte  escolar  no  Estado,  bem  como as  alternativas  para  que  os

estudantes sejam transportados às unidades educacionais com segurança e conforto.

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 julho de 2011.

Celinho do Sinttrocel, Presidente - Anselmo José Domingos – Dalmo Ribeiro Silva.
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ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 25/2011, EM

6/7/2011

Às 9h53min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Rosângela Reis e

Ana  Maria  Resende  (substituindo  o  Deputado  Luiz  Henrique,  por  indicação  da

Liderança do BTR) e os Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Adelmo Carneiro Leão,

membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente “ad

hoc”, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 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  a  Deputada  Ana  Maria

Resende para atuar como escrutinadora. Apurados os votos, verifica-se a eleição do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva para Presidente e da Deputada Rosângela Reis para

Vice-Presidente, ambos com quatro votos. Na condição de Presidente “ad hoc”,  o

Deputado Dalmo Ribeiro  Silva  empossa no cargo de Vice-Presidente  a Deputada

Rosângela Reis.  Esta, por  sua vez,  empossa o Deputado Dalmo Ribeiro Silva na

Presidência. Em seguida, o Presidente designa como relator da matéria o Deputado

Adelmo Carneiro Leão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

Sala das Comissões, 13 de julho de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Rosângela Reis - Adelmo Carneiro Leão.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 6/7/2011

Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os  Deputados  Luiz  Carlos  Miranda,  Tadeu  Martins  Leite  e  Celinho  do  Sinttrocel,

membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  a  Presidente,

Deputada Rosângela Reis, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Celinho do Sinttrocel, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria
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constante  na  pauta e  a  discutir  e  votar  proposições da  Comissão.  Prosseguindo,

comunica  o  recebimento  de  ofício  do  Sr.  Luiz  Eduardo  Lemos  da  Conceição,

Coordenador-Geral  de  Recursos  Humanos  do Ministério  do  Trabalho  e  Emprego,

publicada no “Diário do Legislativo” em 2/7/2011. O Presidente acusa o recebimento

das  seguintes  proposições,  para as  quais  designou os relatores citados a  seguir:

Projetos  de Lei  nºs  1.764,  1.776,  1.790,  1.800,  1.831/2011 (Tadeu Martins  Leite);

1.738,  1.798,  1.806/2011  (Luiz  Carlos  Miranda);  1.532,  1.770,  1.791,  1.792,

1.802/2011 (Pompílio Canavez); 705, 1.535, 1.720, 1.845, 1.854, 1.881/2011 (Juninho

Araújo) e avoca a si a relatoria do Projeto de Lei nº 1.878/2011, todos em turno único.

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação  de  proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetidos  a

votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  Requerimentos  nºs  1.082  e

1.132/2011.  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  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  discutir  a  atuação  da

empresa Vale S.A., no que se refere a possíveis crimes contra a livre organização

sindical,  problemas com relação a programas de saúde e segurança do trabalho,

intimações  e  demissões  de  empregados  que  se  manifestam  contrariamente  as

políticas  da  empresa,  conforme  informação  do  Sindicato  Metabase  Inconfidentes;

solicita,  ainda,  seja  convidada  a  Comissão  de  Direitos  Humanos  a  participar  da

referida  reunião;  Fred  Costa  (2)  em  que  solicita  sejam  realizadas  reuniões  de

audiência pública em conjunto com a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas para discutir a gratuidade do transporte intermunicipal para idosos; e com a

Comissão  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  para  discutir  a  situação  do  curso

técnico de estética e do curso tecnólogo de estética em Minas Gerais e da respectiva

profissionalização.  São  recebidos  pela  Presidência  requerimentos  dos  Deputados

Celinho do Sinttrocel (3) em que solicita seja realizado debate público, em conjunto

com  as  Comissões  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas  e  de  Direitos

Humanos para debater o Projeto de Lei Federal nº 271/2008, que institui o Estatuto

dos Motoristas, e a situação do transporte terrestre em âmbito federal e no estado de
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Minas  Gerais;  solicitando  do  Instituto  Nacional  de  Seguridade  Social  –  INSS  -

informações  sobre  o  número  de  afastados  por  doença  e  especificação  dessas

doenças por CID dos trabalhadores de empresas de tele atendimento, pelo CNAE

8220; e o número de afastados por doença e especificação dessas doenças por CID

dos  trabalhadores  de  CBO 4223  (“telemarketing”)  e  4222 (telefonista)  no  período

compreendido nos últimos vinte e quatro meses a contar do mês de junho de 2011;

Luiz Carlos  Miranda em que solicita  seja realizado debate público  para discutir  o

Movimento  Pró-Estatuto  do  Motorista.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2011.

Rosângela Reis, Presidente - Celinho do Sinttrocel - Tadeu Martins Leite.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 6/7/2011

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 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 comunica o recebimento da seguinte correspondência:  Ofícios  nºs 691/2011, do

Secretário  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,  Elmiro  Nascimento,  e

1.330/2011,  da  Sra.  Maria  de  Sousa  Lima,  Chefe  de  Gabinete  da  Secretaria  de

Estado de Saúde, publicados no “Diário do Legislativo”, em 30/6/2011. A Presidência

passa  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a

votação  de  proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetidos  a

votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  Requerimentos  nºs  1.083  e

1.102/2011.  Passa-se  à  3ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo a
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discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Rogério Correia, em que

solicita seja realizada audiência pública para proceder o lançamento do Plano Safra

2011/2012,  do  Governo  Federal;  Dalmo  Ribeiro  Silva  (6)  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ofícios  ao  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  e  à

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no sentido de criar um

programa de governo direcionado à agricultura familiar,  incentivando a adoção de

cultivares de café que dispensem a utilização de agrotóxicos, a exemplo do cultivar

"Paraíso" da Fazenda Experimental da Epamig; em que solicita sejam encaminhados

ofícios  ao  Ministério  dos  Transportes  e  à  Secretaria  de  Estado  de  Transportes  e

Obras Públicas solicitando regulamentação de uma modalidade de transporte coletivo

rural,  com  ônibus  de  tração  reforçada  e  bagageiro  para  ferramentas  rurais  a  ser

utilizado em regiões com intensa mão de obra rural,  em especial  nas regiões de

cafeicultura; em que solicita seja encaminhado ofício à Presidência da Ruralminas

solicitando a realização de convênio com a Prefeitura Municipal de Três Pontas, com

vistas  à  revitalização  das  estradas  vicinais  do  Município;  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ofícios  ao  Governador  do  Estado  e  à  Secretaria  de  Estado  de

Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,  solicitando  designação  de  recursos

financeiros,  anuais,  para  apoiar  a  realização  da  Expocafé  no  Município  de  Três

Pontas; em que solicita  sejam encaminhados ofícios ao Governador  do Estado, à

Secretaria de Estado de Fazenda e à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, solicitando o desenvolvimento de uma política tributária que vise a

atrair as indústrias da cadeia produtiva do café, voltadas para o beneficiamento do

produto e a produção de máquinas e implementos agrícolas; em que solicita sejam

encaminhados ofícios ao Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ao

Ministério da Fazenda, solicitando a revisão do preço mínimo do café para 80% do

"Preço do Café Esalq"; Rosângela Reis e Antônio Carlos Arantes (2) em que solicitam

sejam  encaminhadas  à  Promotoria  do  Ministério  Público  em  Ipatinga,  à

Superintendente Regional  de Saúde de Coronel  Fabriciano e à Diretoria-Geral  do

Instituto Mineiro de Agropecuária - Ima -, as notas taquigráficas de audiência pública

realizada pelas  Comissões de Política Agropecuária e Agroindustrial,  de  Assuntos
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Municipais e Regionalização e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social,  em

Ipatinga, no dia 28/6/2011, às 9h30min; em que solicita sejam encaminhados ofícios à

Promotoria do Ministério Público em Ipatinga, e ao Serviço de Vigilância Sanitária do

Município  de  Ipatinga,  solicitando  adequação  sanitária  no  trato  da  produção  e

comercialização  do  queijo  minas  artesanal  e  de  outros  produtos  artesanais,  com

ações pautadas no diálogo, no bom-senso, na valorização dos produtos tradicionais,

da  capacidade econômica e técnica dos pequenos produtores;  Fabiano Tolentino,

Antônio  Carlos  Arantes,  Rômulo  Viegas  e  Doutor  Viana  em  que  solicitam  seja

realizada audiência pública, na Comissão, para discutir a situação da exportação do

café e o funcionamento do Programa de Certificação do Café. Cumprida a finalidade

da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2011.

Fabiano Tolentino, Presidente - Romel Anízio - Fabiano Tolentino - Rômulo Viegas -

Antônio Carlos Arantes.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/7/2011

Às  10  horas,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado Adelmo Carneiro

Leão.  Estão presentes, também, os Deputados Paulo Guedes e Luiz Henrique. O

Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão declara aberta a reunião e, nos termos

do art. 120, III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a

qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a debater a situação do setor de saúde

no Município de Janaúba e na microrregião da Serra Geral, em especial o Hospital

Regional  de  Janaúba  e  o  Hospital  Sagrado  Coração  de  Jesus.  A  Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. José Benedito Nunes

Neto,  Prefeito  Municipal  de  Janaúba;  Leobino  Antunes  de  Bem,  Presidente  da

Câmara Municipal de Janaúba; João Batista, Chefe do Serviço de Auditoria do SUS

de Minas Gerais – Seaud - MG, representando o Sr. Helvécio de Miranda Magalhães

Júnior,  Secretário  Nacional  de  Atenção  à  Saúde  -  Ministério  da  Saúde;  Maurício
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Rodrigues Botelho,  Subsecretário de Estado de Políticas e Ações de Saúde; João

Cordoval de Barros, Prefeito Municipal de Matias Cardoso e Presidente do Consórcio

Intermunicipal de Desenvolvimento Integrado da Microrregião da Serra Geral; Carlos

Isaildon Mendes, Diretor-Presidente da Fundação de Assistência Social de Janaúba -

Fundajan; Ruy Muniz, Diretor da Funorte, gestora do Hospital Regional de Janaúba;

Maria Gorette de Carvalho, Secretária de Saúde do Município de Janaúba, que são

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

Luiz  Henrique,  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, 13 de julho de 2011.

Carlos  Mosconi,  Presidente  -  Hely  Tarqüínio  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Neider

Moreira - Doutor Wilson Batista.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 8/7/2011

Às  10  horas,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Luzia  Ferreira

(substituindo o Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do Bloco Resultado e

Transparência) e os Deputados João Vítor Xavier, Gustavo Corrêa e Duarte Bechir

(substituindo  o  Deputado  Romel  Anízio,  por  indicação  da  Liderança  do  BPS),

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

Deputado João Vítor Xavier, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. 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
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1.759/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável,  e  com as Emendas nº  1 e 2 (relator:  Deputado Zé

Maia).  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 julho de 2011.

Zé Maia, Presidente - Doutor Viana - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Ulysses

Gomes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 382/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria  do Deputado Célio  Moreira,  a proposição em epígrafe,  resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 278/2007, institui o Dia da Ética e dá outras

providências.

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 apreciá-la, nos termos do art. 102, I, combinado

com o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 382/2011 institui o dia 22 de setembro como Dia da Ética e

determina  sua  comemoração  na  Assembleia  Legislativa,  nas  escolas  da  rede

estadual e nas repartições públicas do Estado.

A iniciativa decorre de decisão tomada durante o lançamento oficial, no Congresso

Nacional,  de  campanha  denominada  Grito  pela  Ética  na  Política,  promovida  pela

União Nacional dos Legislativos Estaduais – Unale.

Segundo  o  autor,  o  atual  sistema político-partidário  exige  reformas  profundas  e

urgentes, para que a ética possa guiar toda atividade pública, honrando o inafastável

compromisso dos políticos para com os concidadãos que neles depositaram seu voto

de confiança.
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Definida como o estudo dos juízos de apreciação que se referem à conduta humana

susceptível de qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente a

determinada sociedade, seja de modo absoluto, a ética não se restringe à descrição

de  costumes  ou  hábitos  de  diferentes  povos,  mas,  tendo  como  objeto  os  atos

humanos, abrange princípios que dirijam a consciência em todas as suas escolhas.

Mais do que ciência, ética é sabedoria, pois pressupõe o saber que faz prevalecer a

consciência de que ser bom é virtude de caráter.

Assim sendo, a proposição apresenta-se como oportuna e meritória, pois resgata e

fortalece  os  valores  éticos,  que  devem  prevalecer  em  todas  as  ações  humanas,

especialmente nas políticas.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 382/2011, em

turno único, em sua forma original.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2011.

Gustavo Corrêa,  Presidente – Délio Malheiros, relator  – Antônio Júlio  – Rogério

Correia – Bonifácio Mourão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 705/2011

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 Moradores do Bairro Morada

do Sol – AMBMS –, com sede no Município de Capitão Eneias.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada.

Cabe agora  a  este  órgão  colegiado deliberar  conclusivamente  sobre  a  matéria,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 705/2011 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação  dos  Moradores  do  Bairro  Morada  do Sol  –  AMBMS –,  com sede  no

Município de Capitão Eneias, entidade de direito  privado,  sem fins lucrativos,  que
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desempenha importante trabalho na área social.

A  AMBMS  tem  como  propósitos  promover  o  desenvolvimento  comunitário,

procurando  atender  as  demandas  coletivas;  prestar  serviços  assistenciais  em

diversas  áreas,  em  especial  na  da  saúde,  além  de  desenvolver  atividades

educacionais, culturais, recreativas e esportivas.

Pela relevância do trabalho desenvolvido pela referida Associação, consideramos

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 705/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2011.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.330/2011

Comissão de Cultura

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, da Deputada Ana Maria Resende, tem por escopo criar

a Medalha de Honra ao Mérito Dia das Gerais.

Em  seu  exame  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  opinou  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto com as Emendas nºs 1 a 3,

que apresentou. Agora, compete a esta Comissão apreciá-la quanto ao mérito, nos

termos do art. 102, XVII, combinado com o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.330/2011 propõe a criação da Medalha de Honra ao Mérito

Dia  das  Gerais,  a  ser  concedida  a  homens  e  mulheres  que  tenham  ajudado  a

construir  a  história  do  Norte  de  Minas.  A proposição  determina  que  a  cerimônia

pública  de  entrega  da  Medalha  será  realizada  pelo  Governador  do  Estado,

anualmente, no dia 23 de março, na cidade de Matias Cardoso.

Ao  analisar  a  proposição,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  apresentou  a

Emenda nº 1, que modifica a expressão “Dia das Gerais” para “Dia dos Gerais”; a

Emenda nº 2, para determinar que conselho a ser designado pelo Governador do

Estado administre a condecoração de que trata o projeto; e a Emenda nº 3, que
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suprime  o  art.  4º  do  projeto,  que  determina  a  regulamentação da lei  pelo  Poder

Executivo,  uma  vez  que  tal  ato  é  da  competência  constitucional  privativa  do

Governador do Estado.

A ocupação do norte de Minas Gerais data do final do séc. XVII e ocorreu por meio

de dois movimentos populacionais: um vindo de Pernambuco e Bahia e o outro, de

São Paulo. Essa região se encontrava povoada pelos nativos quando, por volta de

1660,  uma  expedição  comandada  pelo  bandeirante  Matias  Cardoso  de  Almeida

chegou  ao  sertão  mineiro  e  ocupou  as  margens  do  Rio  Verde  Grande  e,

posteriormente,  do  Rio  São  Francisco,  fixando-se  em  Morrinho,  atual  cidade  de

Matias Cardoso. Desse período data o início dos povoamentos permanentes e das

fazendas de gado, que fundamentaram a sociedade agropastoril que se desenvolveu

no local.

Recentemente, surgiu nessa região o Movimento Catrumano, cujo objetivo principal

é implementar um plano de desenvolvimento para o Norte de Minas, aproveitando

todas as potencialidades da região e valorizando suas manifestações culturais. Em

consonância com esse propósito de valorização da região, a criação da Medalha é

uma maneira de reconhecer os cidadãos que ajudaram a construir a história do Norte

de Minas.

Em sua justificação, a autora da proposição em análise explica que a escolha do dia

23 de março para a entrega da honraria se deve ao fato de que, segundo vários

estudiosos e historiadores, consta na carta do bandeirante Matias Cardoso que ele

chegou ao território norte-mineiro nessa data.

Por fim, somos contrários às Emendas nº 2 e 3, apresentadas pela Comissão de

Constituição e Justiça. A Emenda nº 2 fere o princípio da separação entre os Poderes

ao determinar ao Executivo a criação de conselho para administrar a Medalha.

Já  a  Emenda  nº  3  propõe  a  supressão  do  art.  4º  do  projeto  em  análise,  que

determina a regulamentação da lei. Ao apresentar a emenda, a Comissão alegou que

a expedição de regulamentos é de competência privativa do Governador do Estado,

mas  o  referido  art.  4º  não  usurpa  a  competência  deste,  uma  vez  que  a

regulamentação por ele determinada competirá ao Poder Executivo, com o fim de

garantir, conforme previsto no art. 90, VII, da Constituição Estadual, a fiel execução
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da norma.

Com o intuito  de  sanar  essas questões,  rejeitamos  as  Emendas  nºs  2  e  3,  da

Comissão de Constituição e Justiça, e apresentamos a Emenda nº 4, que altera a

redação do art.  4º  de  forma a  que os critérios  de  concessão da Medalha  sejam

definidos por meio de regulamento.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.330/2011 em

turno único, com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e a Emenda

nº 4, a seguir redigida; e pela rejeição das Emendas nºs 2 e 3, da mesma Comissão.

EMENDA Nº 4

Dê-se ao art. 4º a seguinte redação:

“Art. 4º – Os critérios para a concessão da Medalha serão definidos por meio de

regulamento.”.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2011 .

Elismar Prado, Presidente – Rômulo Veneroso, relator – Luzia Ferreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.535/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Neider  Moreira,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Moradores das Comunidades

de Amoras, Jacarandá, Catana e Três Barras, com sede no Município de Carmo do

Cajuru.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.535/2011 tem por escopo seja 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, entidade de direito privado, sem

fins lucrativos, que presta serviços de assistência social à comunidade.
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Para consecução de seu propósito, a instituição desenvolve ações de proteção da

saúde da família, da maternidade, da infância e da terceira idade; combate a fome e a

pobreza; integra seus beneficiários ao mercado de trabalho; promove a habilitação e

a reabilitação das pessoas com deficiência; protege o meio ambiente;  e luta pelo

direito a moradia digna.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  realizado  em  prol  da  comunidade,

consideramos  meritória  a  pretensão  de outorgar  à  Associação de Moradores  das

Comunidades  de  Amoras,  Jacarandá,  Catana  e  Três  Barras  o  título  de  utilidade

pública.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.535/2011, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2011.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.673/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  Deputado  Délio  Malheiros,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública o Lar do Idoso Nossa Senhora de Lourdes, com

sede no Município de Conquista.

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 1.673/2011 pretende declarar de utilidade pública o Lar do Idoso

Nossa Senhora de Lourdes, com sede no Município de Conquista, entidade de direito

privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo oferecer aos idosos, enfermos e

pessoas carentes melhores oportunidades na velhice.

Com esse propósito, a instituição presta aos idosos que acolhe assistência social,

oferecendo especialmente alimentos e medicamentos; difunde o respeito à pessoa
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mais velha e combate a violência contra esse segmento; promove a integração de

seus assistidos  com  a  comunidade local,  por  meio  da  realização de  campanhas,

festas e quermesses; orienta sobre proteção da saúde da família e da infância e a

defesa  do  meio  ambiente;  combate  a  fome  e  a  pobreza;  incentiva  ações  de

reabilitação das pessoas com necessidades especiais.

Diante do relevante trabalho desenvolvido pelo Lar do Idoso Nossa Senhora de

Lourdes,  consideramos  meritória  a  proposta  de  lhe  conceder  o  título  de  utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.673/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2011.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.675/2011

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  a  ONG  EPG  -  Espaço  Pró  Gênesis,  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 1.675/2011 pretende declarar de utilidade pública a ONG EPG -

Espaço Pró Gênesis, com sede no Município de Belo Horizonte, entidade de direito

privado, sem fins lucrativos, que desempenha importante trabalho na área social.

Buscando  incrementar  a  qualidade  de  vida  da  comunidade,  a  ONG  tem  por

finalidades o ensino e o incentivo à prática de esportes; a promoção da assistência

social, da cultura, da educação e da saúde; a defesa e a conservação do patrimônio

histórico e artístico; a preservação do meio ambiente; a habilitação e a reabilitação
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das pessoas com deficiência; a promoção da segurança alimentar e nutricional;  a

proteção  integral  da  criança  e  do  adolescente;  o  amparo  aos  carentes;  a

experimentação  não  lucrativa  de  novos  modelos  socioprodutivos  e  de  sistemas

alternativos  de  produção;  a  integração  das  pessoas  ao  mercado  de  trabalho;  a

realização de cursos profissionalizantes; o desenvolvimento comunitário; o combate à

pobreza; o ensino; o trabalho voluntário; a promoção do artesanato; a defesa da ética,

da  paz,  da  cidadania,  dos  direitos  humanos,  da  democracia  e  de  outros  valores

universais; a defesa dos direitos estabelecidos; a realização de estudos e pesquisas;

o financiamento de  ações que visem estimular  e promover  o  desenvolvimento da

ciência, da tecnologia e da inovação; e o apoio à administração pública.

Diante do relevante trabalho desenvolvido pela entidade, consideramos meritória a

proposta de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.675/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2011.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.676/2011

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 a Associação Ministros da Alegria - AMA -, 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 1.676/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Ministros da Alegria – AMA –,  com sede no Município de Belo Horizonte,  pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 2006.
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A instituição tem  como finalidade manter  creches  para  menores e  abrigos  para

mães solteiras em situação de risco pessoal e social; promover a proteção, o amparo

e o atendimento a crianças e idosos, por  meio de assistência médica,  dentária  e

psicológica; realizar campanha para distribuição de agasalhos; criar cursos e oficinas

para  os  segmentos  que  necessitam  de  profissionalização;  difundir  a  cultura,  a

memória popular e as tradições, além da necessidade de defesa e conservação do

patrimônio histórico e artístico; estimular o lazer, o esporte e o convívio social como

mecanismos de formação e integração da comunidade; incentivar o desenvolvimento

social e econômico, combatendo a pobreza e a miséria.

Diante  do  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação Ministros  da  Alegria

para  a  consolidação  da  cidadania  de  seus  assistidos,  consideramos  meritória  a

proposta de lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.676/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2011.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.720/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Fabiano Tolentino, o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a associação civil De Volta pra Casa, com sede

no Município de Divinópolis.

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 a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  1.720/2011 tem por  escopo declarar  de  utilidade pública  a

associação civil De Volta pra Casa, com sede no Município de Divinópolis, entidade

de direito privado, sem fins lucrativos, que desempenha importante trabalho na área
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social.

Com o propósito de criar mecanismos que contribuam para o desenvolvimento da

comunidade,  a  referida  associação  promove  os  direitos  das  crianças  e  dos

adolescentes; estimula a convivência familiar e comunitária, bem como a reintegração

familiar de crianças e adolescentes; presta serviços de assistência social; defende a

ética,  a  paz,  a  cidadania,  os  direitos  humanos,  a  democracia  e  outros  valores

universais;  desenvolve  projetos  sociais;  promove a integração da comunidade por

meio de ações voltadas ao desenvolvimento social e favorece a experimentação não

lucrativa de novos modelos socioprodutivos e de sistemas alternativos de produção.

Assim, considerando o relevante trabalho realizado pela instituição, é meritório que

lhe seja outorgado o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.720/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2011.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.756/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Instituto Nacional de Inclusão Social, Artística

e Cultural – Inisac –, com sede no Município de Betim.

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 a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  1.756/2011 tem por  escopo declarar  de  utilidade pública  o

Instituto Nacional  de Inclusão Social,  Artística e Cultural  – Inisac –,  com sede no

Município  de  Betim,  entidade  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter

filantrópico.
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Com o propósito de promover o desenvolvimento da comunidade, o Inisac congrega

entidades  representativas,  buscando  soluções  para  os  problemas;  desenvolve

atividades  sociais  voltadas  para  a  valorização  do  trabalho  e  formação  da  renda;

promove  a  inclusão  social  por  meio  da  arte;  patrocina  e  divulga  estudos,

conferências, simpósios e reuniões que tratem da problemática social; relaciona-se

com órgãos nacionais ou estrangeiros que se dedicam ao bem- estar social; e oferece

cursos e programas de educação, de qualificação profissional, de aprimoramento e

aumento de produtividade, de gestão e melhoria dos processos de administração.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pela entidade, consideramos meritório

que lhe seja outorgado o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.756/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2011.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.845/2011

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 a entidade Pró-bem Assessoria e Gestão Criança – PRÓ

- BEM –, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  1.845/2011 tem por  escopo declarar  de  utilidade pública  a

entidade  Pró-bem  Assessoria  e  Gestão  Criança  –  PRÓ  -  BEM  –,  com  sede  no

Município de Belo Horizonte, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,

que tem como propósito desenvolver projetos junto a entidades do terceiro setor, sem

fins lucrativos, que tenham como foco o atendimento à criança e ao adolescente.
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Para  a  consecução  de  seu  intento,  a  referida  instituição  presta  serviços  de

assessoria  e  desenvolve  programas  de  capacitação  nas  áreas  administrativa,

financeira, contábil, jurídica, de comunicação e tecnologia junto a essas entidades.

Também fomenta projetos nas áreas da cultura, do meio ambiente, da educação, dos

esportes e da assistência social, sempre voltados às crianças e aos adolescentes em

situação de risco social, além de procurar firmar parcerias com os poderes públicos

para viabilizar a execução de seus projetos sociais.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  realizado  pela  PRÓ -  BEM,  consideramos

meritório que lhe seja outorgado o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.845/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2011.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.854/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Deca  Ladeira  -  Adel  -,  com  sede  no

Município de Cajuri.

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 a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  1.854/2011 tem por  escopo declarar  de  utilidade pública  a

Associação Deca Ladeira -  Adel -,  com sede no Município de Cajuri,  entidade de

direito  privado,  sem fins  lucrativos,  que desempenha importante  trabalho na  área

social.

Com  o  propósito  de  contribuir  para  o  desenvolvimento  da  comunidade,  a

mencionada Associação promove a assistência social; apoia e desenvolve ações e
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projetos  nas  áreas  social,  cultural  e  artística;  defende  e  conserva  o  patrimônio

histórico  e  artístico;  incentiva  o  voluntariado;  combate  a  pobreza;  promove  o

desenvolvimento econômico e social, a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos,

a democracia e outros valores universais.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  realizado  pela  instituição,  consideramos

meritório que lhe seja outorgado o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.854/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2011.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.881/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Neider  Moreira,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública o Lar do Idoso São Vicente de Paulo, com sede

no Município de Itaguara.

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 a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.881/2011 tem por escopo declarar de utilidade pública o Lar

do Idoso São Vicente de Paulo, com sede no Município de Itaguara,  entidade de

direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente.

Com  o  propósito  de  praticar  a  caridade  no  campo  da  assistência  social  e  da

promoção humana, a referida instituição mantém estabelecimento destinado a abrigar

pessoas idosas, proporcionando-lhes assistência material, moral, intelectual e social,

em condições de liberdade e dignidade, visando à preservação de sua saúde física e

mental.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pela entidade, 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° 1.881/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2011.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 858/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria  do  Deputado João Leite,  o projeto de lei  em epígrafe,  resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.307/2009,  dispõe  sobre  o  registro  de

estabelecimentos que atuam no comércio ou na fundição de ouro, metais nobres e

joias usadas.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou, vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer

quanto  ao  mérito,  nos  termos  do  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  XV,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  858/2011 dispõe sobre  o  registro  de  estabelecimentos que

atuam no comércio ou na fundição de ouro, metais nobres e joias usadas.

Inicialmente, é importante salientar que a matéria em exame não se refere a tema

do direito minerário, ou seja, não visa à regulamentação do aproveitamento de jazidas

minerais,  mas  objetiva  tratar  de  importantes  aspectos  de  segurança  pública

relacionados à atividade de fundição e comércio de joias usadas, com a finalidade de

combater a receptação de joias roubadas ou furtadas.

Os assaltos a joalherias e a residências de alto padrão constituem modalidade de

crime em crescimento no País e, normalmente, são motivados pelo elevado retorno

econômico  que  a  venda  de  metais  preciosos  e  joias  roubadas  proporciona  aos

criminosos.  Muitas  vezes  tais  crimes  são  praticados  por  quadrilhas  organizadas

mediante  violência,  resultando,  eventualmente,  em  latrocínios.  Nem  sempre  se
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consegue recuperar o produto do furto ou roubo de joias, seja diante da facilidade e

rapidez na fundição dos metais nobres, seja em função da ausência de controle mais

rígido sobre o comércio de joias usadas.

O projeto em análise determina que os estabelecimentos que atuam no comércio ou

na fundição de joias usadas ficam obrigados a registrar-se no órgão competente da

Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  e  a  adotar  procedimentos  que  permitam

comprovar  a  regularidade  das  operações  realizadas  mediante  fiscalização  dos

agentes do poder público.

A Comissão de Constituição e Justiça aprovou parecer  pela constitucionalidade,

legalidade e juridicidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. O

substitutivo aperfeiçoa a proposição, excluindo as determinações dos incisos VI a IX

do art. 2º, que, se mantidas, comprometeriam a constitucionalidade da proposta ao

erigir, mediante lei  estadual,  obstáculos à livre atividade comercial.  Com o mesmo

intuito,  foi  retirada  a  determinação  contida  no  art.  4° do  projeto,  que  prevê  o

indeferimento do registro de pessoas que tenham condenação transitada em julgado

por prática de crime de receptação. A Comissão de Constituição e Justiça entendeu

que tal dispositivo imporia um impedimento de caráter perpétuo para o exercício de

uma profissão, o que extrapola a competência legislativa estadual. Outra mudança

proposta foi a alteração do art. 1º, que define expressamente como órgão competente

para  promover  a  fiscalização  a  Secretaria  de  Defesa  Social.  O  Substitutivo  nº  1

estabelece,  convenientemente,  que  o  Poder  Executivo  definirá,  por  meio  de

regulamento, o órgão responsável pela fiscalização.

Ademais,  o  substitutivo  determina  que  os  estabelecimentos  deverão  adotar  os

procedimentos  que  permitam comprovar  a  regularidade  das  operações  realizadas

mediante fiscalização dos agentes do poder público, bem como manter informações

sobre os produtos em estoque e os dados das pessoas físicas ou jurídicas que os

tenham fornecido para o estabelecimento.

Merece  destaque a  relevância  da  iniciativa,  que se  reveste  de  caráter  social  e

certamente contribuirá para colocar obstáculos ao comércio ilícito de joias e metais

nobres,  sem  comprometer  a  atividade  dos  comerciantes  honestos  que  atuam

legalmente nesse ramo.
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Conclusão

Em face dos argumentos apresentados, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº  858/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2011.

Maria Tereza Lara, Presidente e relatora – Cássio Soares – João Leite – Sargento

Rodrigues.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.034/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.034/2011,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  1.799/2007,  dispõe  sobre  a

classificação do acervo literário das bibliotecas integrantes do Sistema Estadual de

Bibliotecas Públicas por faixa etária.

O projeto foi  encaminhado ao exame preliminar  da Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade 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, XVII, do Regimento Interno

Fundamentação

Nos termos do projeto em epígrafe, o atendimento nas bibliotecas integrantes do

sistema estadual deverá ser pautado pela orientação ao usuário sobre a adequada

utilização  do  acervo  literário.  A  proposição  determina,  ainda,  que  as  bibliotecas

procederão,  sempre  que  possível,  à  classificação  por  faixa  etária  das  obras  que

compõem seu acervo.

Analisando a justificação do projeto, depreende-se a meritória intenção do autor de

evitar o acesso de crianças e adolescentes a conteúdos impróprios a sua faixa etária

em textos  impressos,  gravações e imagens, de maneira a evitar  sua exposição a

violência,  erotismo,  sexualidade,  preconceitos  ou  demais  situações  que  possam

afetar, em qualquer nível, o seu desenvolvimento emocional, moral e cultural.

Entendemos que não é cabível tratar de sistemas de organização de acervo literário
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em bibliotecas por meio de legislação estadual, tendo em vista que as bibliotecas têm

a  prerrogativa  de  adotar  o  sistema  que  melhor  se  ajustar  às  condições  da

comunidade em que se inserem.

Embora  detenham tal  prerrogativa,  a  grande maioria  das  bibliotecas em todo o

mundo  adotam  métodos  de  classificação  de  documentos  internacionalmente

reconhecidos como o sistema Classificação Decimal Universal – CDU – e o Sistema

de  Classificação  Decimal  de  Dewey  –  CDD  –,  recomendado  pela  Unesco  no

documento  “Biblioteca  para  todos:  como criar  e  dirigir  uma  biblioteca  básica”,  de

1998.  Esses  sistemas  organizam  o  acervo  por  assunto  comum  em  códigos

alfanuméricos, que permitem seu reconhecimento em qualquer língua, em qualquer

biblioteca do mundo. Segundo essa metodologia, não é recomendável deixar livros do

mesmo assunto em locais  separados, o que pode ser provocado pela adoção da

catalogação por faixa etária, proposta pelo projeto sob comento.

O art. 21, XVI, da Constituição Federal atribui à União a competência de “exercer a

classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de programas de rádio e

televisão”; por seu turno, o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – estabelece

uma série de regras referentes ao acesso de crianças e adolescentes a ”espetáculos

e  diversões  públicas”.  Destaca-se  que  tanto  a  exigência  constitucional  quanto  os

dispositivos do ECA excluem a obrigatoriedade da classificação indicativa para obras

literárias.

Entendemos que esse fato pode gerar outro óbice para o êxito do Projeto de Lei nº

1.034/2011: não havendo essa indicação impressa nas publicações, proveniente das

próprias editoras, a quem caberia a função de classificar as obras? Para solucionar

esse impasse, haveria necessidade da iniciativa do Poder Executivo, a quem cabe a

competência de atribuir funções aos órgãos e entidades da administração.

Quanto à análise exarada pela Comissão de Constituição e Justiça, estamos de

acordo  com suas  ponderações  em  relação  à  impossibilidade  de  impor  regras  às

bibliotecas  municipais  que  compõem  o  sistema estadual,  por  meio  de  legislação

estadual, e ao fato de ser prescindível o comando segundo o qual o atendimento das

bibliotecas será pautado pela “orientação ao usuário quanto à adequada utilização de

seu acervo”.
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Todavia,  opinamos  pela  rejeição  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  por  essa

Comissão, que acrescenta artigo à Lei nº 18.312, de 6/8/2009, que institui a Política

Estadual  do  Livro.  O  comando  proposto  estabelece  que  as  bibliotecas  estaduais

efetuarão,  sempre  que  possível,  a  classificação  do  acervo  por  faixa  etária.

Entendemos  que  tal  proposição  poderia  revelar-se  ineficaz,  visto  que  o  próprio

dispositivo estabelece que poderá ser cumprido ou não, tornando-o desnecessário.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 1.034/2011 e do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Elismar Prado, Presidente – Rômulo Veneroso, relator – Luzia Ferreira.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 6/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe “dá nova redação

ao art. 4º da Lei nº 18.682, de 28 de dezembro de 2009, e dá outras providências”.

O projeto foi aprovado em 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 com a Emenda nº

1 e com a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1.

Retorna, agora, o projeto a esta Comissão, para receber parecer para o 2º turno,

nos termos do art. 189, § 1º, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação

A proposição  em  análise  pretende  incluir,  entre  os  beneficiários  do  Fundo  de

Assistência ao Pecúlio dos Servidores Públicos do Estado – Funapec –, criado pelo

art. 3º da Lei nº 18.682, de 2009, alguns servidores que, amparados pela legislação

vigente  à  época  de  criação  do  fundo,  também  eram  beneficiários  da  carteira  de

seguros do Ipsemg.

É preciso esclarecer que a lei que instituiu o Funapec, ao estabelecer, em seu art.

4º, os beneficiários do fundo, não incluiu determinadas categorias. Assim, o projeto de

lei em análise insere, no rol de beneficiários do Funapec, os servidores municipais

que já eram contribuintes do pecúlio e seguros, os ex-segurados do serviço público
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estadual a que se refere o art. 96 do Decreto nº 26.562, de 1987, e os servidores da

Justiça não remunerados pelo Estado a que se refere o § 1º do art. 3º do mesmo

decreto.

Ao analisá-lo  em 1º  turno,  a  Comissão de  Constituição e  Justiça  apresentou o

Substitutivo nº 1, que aprimorou o projeto quanto aos aspectos jurídicos e de técnica

legislativa.  Também  as  Comissões  de  Administração  Pública  e  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária apresentaram emendas visando ao aperfeiçoamento do

projeto quanto ao seu mérito.

Consideramos que a aprovação da matéria é medida necessária, uma vez que a

inclusão dos referidos beneficiários no Funapec deve estar expressamente prevista

na legislação que cuida da matéria. Como mencionou o Governador do Estado na

exposição de motivos que acompanha o projeto de lei em análise, a criação do fundo

“teve o objetivo de promover melhorias na gestão da carteira de seguros do Estado, e

não o de eliminar categorias de segurados”.

Entendemos ainda que os aprimoramentos feitos ao projeto em 1º turno em muito

contribuíram para tornar o seu texto mais adequado ao ordenamento jurídico, bem

como para atender às necessidades dos beneficiários que passarão a integrar o rol

de segurados do Funapec.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

6/2011, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2011.

Zé Maia, Presidente – Romel Anízio, relator - Doutor Viana - Gustavo Perrella -

Ulysses Gomes.

PROJETO DE LEI Nº 6/2011

(Redação do Vencido)

Altera  a  Lei  nº  18.682,  de  28  de  dezembro  de  2009,  que  dispõe  sobre  a

regularização da situação funcional dos servidores do Departamento de Estradas de

Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG – e do Instituto de Previdência dos

Servidores do Estado de Minas Gerais – Ipsemg –, cria o Fundo de Assistência ao

Pecúlio dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais – Funapec –, e dá outras
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providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica acrescentado ao art. 4º da Lei nº 18.682, de 28 de dezembro de 2009,

o seguinte parágrafo único:

“Art. 4º – (...)

Parágrafo único – Além dos servidores previstos no “caput”, são beneficiários do

Funapec os seguintes  grupos de servidores regularmente inscritos  nos Planos de

Pecúlio e Seguros do Ipsemg:

I – servidores municipais contribuintes de pecúlio e seguros, observado o disposto

no art. 86 da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002;

II – segurados do serviço público estadual a que se refere o art. 96 do Decreto nº

26.562, de 19 de fevereiro de 1987;

III – servidores da Justiça não remunerados pelo Estado a que se refere o § 1º do

art. 3º do Decreto nº 26.562, de 1987.”.

Art. 2º – Fica acrescentado ao art. 9º da Lei nº 18.682, de 2009, o seguinte § 3º:

“Art. 9º – (...)

§ 3º – O Ipsemg fará jus a taxa de administração correspondente a 1% (um por

cento) do somatório dos valores pagos a título de benefícios de pecúlio e seguros, a

ser deduzida do próprio Fundo.”.

Art.  3º  –  O disposto  no  parágrafo  único  do  art.  4° da  Lei  n° 18.682,  de  2009,

acrescentado por esta lei, aplica-se exclusivamente ao segurado que esteja em dia

com as contribuições para o Plano de Pecúlio e Seguros do Ipsemg.

Parágrafo único – O servidor  que estava na condição de segurado na data  da

publicação da Lei n° 18.682, de 2009, e que não est eja em dia com o pagamento das

contribuições  na  data  da  publicação desta  lei  terá  o prazo de  noventa  dias  para

regularizar sua situação.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos

à data de publicação da Lei nº 18.682, de 2009.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 355/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório
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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”.

Aprovado no 1º turno, retorna agora a esta Comissão para receber parecer para o

2º turno, nos termos do art. 102, IV, combinado com o art. 189 do Regimento Interno.

Fundamentação

A medida proposta representa um avanço em termos de proteção aos direitos do

consumidor, na medida em que estabelece, para as empresas, a obrigatoriedade de

oferecer um serviço que implicará melhoria do atendimento ao cliente.

Ratificando nossa posição exarada no exame da matéria no 1º turno, consideramos

que é razoável estabelecer um prazo para a interrupção do serviço, uma vez que

protege 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.

A proposição tem o mérito de “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 usuário. Ainda, inova no ordenamento jurídico, pois

as  leis  que  tratam  da  matéria  estabelecem  apenas  normas  técnicas  atinentes  à

prestação dos serviços, e não há lei federal que regulamente prazos e condições para

o cancelamento dos serviços.

Portanto, a medida proposta é efetiva e merece ser aprovada, a fim de equilibrar a

relação entre usuários e concessionárias e de garantir a eficiência dos serviços por

elas prestados.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 355/2011, no 2º

turno.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2011.

Délio Malheiros, Presidente e relator – Liza Prado – Antônio Júlio.
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 636/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria dos Deputados Antônio Carlos Arantes e Fabiano Tolentino, o projeto de

lei  em  epígrafe,  resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.009/2009,

“dispõe sobre as  condições higiênico-sanitárias  da produção artesanal  de leite  de

cabra e ovelha e seus derivados”.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 2, retorna agora o projeto a esta

Comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado

com o artigo 102, IX, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto de lei em tela tem como fito normatizar os procedimentos sanitários para

a produção artesanal de leite de cabra, bem como de ovelha e de seus derivados.

Para este fim, dispõe sobre assistência profissional, infraestrutura de ordenha e do

laticínio, processos de pasteurização e de beneficiamento, controle de qualidade dos

produtos, cadastramento e habilitação sanitária no órgão estadual competente.

No  1º  turno,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  por  sua

constitucionalidade,  legalidade  e  juridicidade  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresentou.  O  Substitutivo  nº  1  manteve  as  essencialidades  do  projeto,  retirando

detalhamentos  que  seriam  típicos  de  regulamento.  A  Comissão  de  Política

Agropecuária e  Agroindustrial  aprimorou ainda  mais  o  projeto  de  lei  por  meio  do

Substitutivo  nº  2,  fruto de uma ampla discussão entre os setores produtivos e os

técnicos  de  defesa  sanitária  do  Poder  Executivo.  O  Substitutivo  nº  2  procurou

conciliar a viabilidade econômica dos empreendimentos com a proteção à saúde do

consumidor, ancorando-se sempre no conhecimento técnico e científico existente.

Sem embargo, consideramos necessário propor o Substitutivo nº 1 ao vencido, o

qual organiza os dispositivos em capítulos, segundo a melhor técnica legislativa, para

facilitar sua compreensão pelos destinatários da lei. Além da reestruturação formal da

redação,  consideramos  necessário  modificar  dois  dispositivos  quanto  ao  seu

conteúdo, conforme detalhado a seguir.
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Como primeira modificação, ampliamos de 200 litros para 500 litros diários o limite

para manipulação e beneficiamento do leite artesanal de cabra e de ovelha,. Apesar

de  o  limite  de  200  litros  ser  suficiente  para  a  capacidade  atual  dos  produtores

artesanais, as projeções de crescimento desse mercado demonstram que, em poucos

anos, aquele teto poderá tornar-se bastante restritivo. Como referência, tomamos os

produtores artesanais  de leite  de cabra e derivados na Europa,  os  quais  mantêm

produções bem além dos 500 litros diários.

A segunda modificação, por  sua vez,  visa adequar  a rotulação dos produtos às

normas sanitárias federais vigentes. De acordo com a Portaria nº 42, de 1998, da

Anvisa,  o produtor deve informar  no rótulo a data de validade ou,  como segunda

opção, colocar a data de fabricação seguida do prazo de validade. Qualquer uma das

duas opções supre a necessidade de informar o cidadão acerca da adequabilidade do

produto  para  consumo,  tornando-se  desnecessária  a  disposição  das  duas

informações no mesmo rótulo.

Conclusão

Com base no exposto, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

636/2011 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre as condições para manipulação e beneficiamento artesanais de leite

de cabra e de ovelha e de seus derivados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º – A manipulação e o beneficiamento artesanais de leite de cabra e de ovelha

e de seus derivados, para fins de comercialização, obedecerão ao disposto nesta lei.

§  1º  –  Para  os  efeitos  desta  lei,  consideram-se  artesanais  a  manipulação  e  o

beneficiamento de volume de leite igual ou inferior a 500 (quinhentos) litros por dia.

§ 2º – O Estado fomentará a atividade artesanal a que se refere o “caput” deste

artigo.

Art. 2º – O produtor que manipule ou beneficie artesanalmente leite de cabra e de

ovelha e seus derivados com finalidade comercial deverá ser registrado no Instituto
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Mineiro de Agropecuária – IMA – de acordo com o procedimento padrão do órgão.

§  1º  –  Para  fins  de  registro  no  IMA,  serão  aceitos  croqui  ou  anteprojeto  das

instalações  físicas,  desde  que  acompanhados  de  Anotação  de  Responsabilidade

Técnica – ART – elaborada por profissional habilitado.

§ 2º – Recebido o pedido de registro, o IMA fará vistoria no estabelecimento, para a

emissão do laudo técnico.

§ 3º – O produtor filiado a associação ou cooperativa incluída no Cadastro Estadual

de  Associações  e  Cooperativas  de  Produtores  Artesanais  ou  de  Agricultores

Familiares – Cepaf – e credenciada junto ao órgão sanitário competente poderá optar

pelo sistema de habilitação de que trata a Lei nº 14.180, de 16 de janeiro 2002.

Art. 3º – O produtor que fornecer leite de cabra ou de ovelha para manipulação e

beneficiamento  deverá  obter  título  de  relacionamento  no  IMA,  de  acordo  com  o

procedimento padrão do órgão.

Art. 4º – Os produtores que solicitarem registro ou título de relacionamento no IMA

poderão  firmar  termo  de  compromisso  para,  no  prazo  máximo  de  dois  anos,

adaptarem-se às exigências desta lei e de seus regulamentos.

§  1º  –  Durante  a  vigência  do  termo  de  compromisso,  os  requerentes  ficam

autorizados  a  comercializar  seus  produtos,  mediante  assinatura  de  termo  de

responsabilidade por sua qualidade sanitária.

§  2º  –  O  termo  de  compromisso  estabelecerá  prazos  intermediários  para  o

cumprimento de obrigações, que serão maiores ou menores segundo a escala de

produção e a relevância dos problemas sanitários e ambientais identificados.

Art. 5º – Satisfeitas as exigências fixadas nesta lei, o IMA expedirá o certificado de

registro ou o título de relacionamento.

Parágrafo  único  –  O  produtor  registrado  ou  relacionado  assinará  termo  de

responsabilidade pelo cumprimento das normas técnicas e regulamentares.

Art.  6º  –  O produtor  que interromper  suas atividades  por  prazo superior  a  seis

meses somente poderá reiniciá-las após inspeção prévia de todas as dependências,

instalações e equipamentos de seu estabelecimento.

Parágrafo único – Quando o período de interrupção das atividades for superior a um

ano, o produtor terá o seu registro ou relacionamento automaticamente cancelado.
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Art. 7º – O produtor de leite de cabra e de ovelha registrará seu rebanho no IMA e

atualizará os dados a cada ano.

§  1º  –  O  produtor  apresentará  ao  IMA,  anualmente,  atestado  de  sanidade  do

rebanho expedido por profissional legalmente habilitado.

§ 2º – A assistência técnica para os cuidados com o rebanho será prestada por

profissional  de  nível  técnico  ou  superior  com  ART  averbada  junto  ao  respectivo

conselho profissional.

CAPÍTULO II

DA QUALIDADE DO PRODUTO

Art. 8º – A qualidade do leite de cabra e de ovelha e de seus derivados bem como a

sua  adequação  para  consumo  humano  serão  asseguradas  pela  manutenção  de

rebanho  sadio,  que  não  apresente  sinais  clínicos  de  doenças  infectocontagiosas,

ordenhado segundo as boas práticas de produção.

Art. 9º – Os parâmetros físico-químicos e microbiológicos para o leite de cabra e de

ovelha serão estabelecidos em regulamento e fiscalizados pelo IMA mediante análise

laboratorial.

§ 1º – Para que o leite de cabra ou de ovelha possa ser considerado anormal ou

fora do padrão, deverá ser submetido a, pelo menos, três provas de rotina, ou a uma

prova de rotina e uma de precisão.

§ 2º – A análise laboratorial  para efeito de fiscalização será feita em laboratório

próprio, oficial ou credenciado, sem ônus para o produtor.

§ 3º – A análise laboratorial destinada à contraprova requerida pelo produtor será

feita em laboratório oficial ou credenciado pelo IMA, ficando o produtor responsável

por seu custeio.

Art. 10 – O produtor realizará ao menos uma prova de rotina a cada seis meses,

para atestar a qualidade do produto final.

Parágrafo único – As análises laboratoriais de fiscalização, realizadas pelo IMA,

suprem a exigência de prova de rotina para os seis meses seguintes.

Art. 11 – O produtor que receber leite de cabra e de ovelha de terceiros deverá

realizar  os  seguintes  testes  básicos  da  matéria-prima  de  seus  fornecedores

relacionados:
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I – determinação da acidez titulável;

II – determinação da densidade relativa;

III – características organolépticas (cor, cheiro, sabor e aspecto);

IV – temperatura;

V – lactofiltração.

Art. 12 – É proibido o aproveitamento, para fins de alimentação humana, do leite de

retenção e do colostro.

CAPÍTULO III

DA MANIPULAÇÃO E DO BENEFICIAMENTO

Art.  13  –  No  processo  de  produção  de  leite  de  cabra  e  de  ovelha  e  de  seus

derivados, será utilizada água potável, cuja qualidade será atestada mediante análise

físico-química  e  bacteriológica  realizada  pelo  órgão  de  inspeção  sanitária

competente, em periodicidade a ser definida em regulamento.

§ 1º  – A água utilizada para os fins a que se refere o “caput”  poderá provir  de

nascente, cisterna revestida e protegida do meio exterior ou de poço artesiano e será:

I – canalizada desde a fonte até a caixa d’água do laticínio:

II – tratada por sistema de filtração e cloração;

III  –  acondicionada  em  caixa-d’água  tampada  e  construída  em  material

sanitariamente adequado.

§  2º  –  As  nascentes  serão  protegidas  do  acesso  de  animais  e  livres  de

contaminação por água de enxurrada e outros agentes.

Art.  14  –  A dependência  ou  sala  de  ordenha poderá  ser  contígua ao  capril  ou

aprisco, desde que dele isolada fisicamente.

Parágrafo único – A dependência ou sala de ordenha terá:

I – piso impermeável;

II – canalização de efluentes;

III – cobertura e boa ventilação;

IV  –  água  em  volume  e  pressão  suficientes  para  atender  aos  trabalhos  de

higienização.

Art. 15 – O beneficiamento do leite ocorrerá em ambiente específico, denominado

laticínio, separado do de ordenha e do capril  ou aprisco, em condições higiênico-
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sanitárias adequadas, respeitadas as seguintes condições mínimas:

I – inexistência de comunicação direta entre o laticínio e o capril ou aprisco;

II – piso impermeável e antiderrapante, com sistema de esgotamento das águas

servidas;

III – janelas teladas;

IV – entrada sanitária;

V – vestiário e sanitário, se houver, fisicamente separados do laticínio;

VI – equipamento de frio adequado à produção;

VII – vedação da entrada de animais;

VIII – iluminação natural e boa ventilação;

IX – cobertura com pé direito de pelo menos 3m (três metros).

Parágrafo  único  –  Será  admitido  pé-direito  inferior  ao  estipulado  no  inciso  IX,

limitado a 2,5m (dois metros e cinquenta centímetros), desde que sejam assegurados

recursos adequados de ventilação e de exaustão e que não sejam utilizados vapores

no processo produtivo e na limpeza.

Art.  16 – O leite fluido de cabra ou de ovelha será envasado em condições de

higiene que o protejam de contaminação.

§ 1º – O leite fluido de cabra ou de ovelha poderá ser envasado, sob agitação, em

sistema manual que o resguarde de contaminação.

§ 2º – A embalagem do leite envasado será lacrada para excluir a possibilidade de

violação ou fraude.

Art. 17 – São permitidos os processos de pasteurização:

I – de curta duração;

II – lenta;

III – lenta do leite pré-envasado.

§ 1º – Quando não for possível a pasteurização imediatamente após o término da

ordenha, o leite será acondicionado em tanque de resfriamento.

§ 2º  –  O leite  será imediatamente resfriado após a pasteurização,  podendo ser

mantido congelado no laticínio e nos estabelecimentos de venda.

§ 3º – São proibidos a repasteurização e o recongelamento do leite.

§ 4º – Nos processos de pasteurização em que houver contato direto entre o leite e
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as paredes do equipamento, estas devem ser de aço inoxidável.

Art.  18 – É proibido medir  ou transvasar  o leite  em ambiente que o exponha à

contaminação.

CAPÍTULO IV

DA COMERCIALIZAÇÃO

Art.  19  –  O  leite  de  cabra  ou  de  ovelha  beneficiado  e  seus  derivados  serão

transportados  para  o  comércio  em  veículo  apropriado,  com  acondicionamento

isotérmico higienizado.

Art.20  –  O  rótulo  do  produto  a  ser  comercializado  conterá  a  identificação  do

produtor  responsável,  com  nome,  endereço  e  número  de  registro  no  IMA ou  no

Sistema de Inspeção Municipal  – SIM – conveniado,  marca comercial  do produto,

peso e validade, além de:

I – denominação “leite integral de cabra” ou “leite integral de ovelha”, quando leite

fluido;

II – nome que identifique o produto, quando derivado do leite.

Parágrafo  único  –  No  caso  de  comercialização  de  leite  congelado,  deverá  ser

acrescentado o termo “congelado”.

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 21 – Considera-se fraudado, adulterado ou falsificado o leite de cabra ou de

ovelha que:

I – sofrer adição de água;

II – tiver qualquer de seus componentes subtraído, inclusive a gordura;

III  –  sofrer  adição  de  substâncias  conservantes  ou  de  quaisquer  elementos

estranhos a sua composição;

IV – estando cru, for vendido como pasteurizado;

V – for exposto para consumo sem as devidas garantias de inviolabilidade;

VI – apresentar mistura com outro tipo de leite.

Art. 22 – A ocorrência de fraude ou infração e o descumprimento do disposto nesta

lei e na legislação pertinente acarretarão as sanções estabelecidas no art. 12 da Lei

nº 14.180, de 2002, e, quando couber, no parágrafo único do art. 23 da Lei nº 19.476,
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de 11 de janeiro de 2011.

Art. 23 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2011.

Romel  Anízio,  Presidente  –  Rômulo  Viegas,  relator  -  Antônio  Carlos  Arantes  -

Fabiano Tolentino.

PROJETO DE LEI Nº 636/2011

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre as condições higiênico-sanitárias da produção artesanal de leite de

cabra e ovelha e seus derivados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A manipulação e o beneficiamento artesanal de leite de cabra e ovelha e

de seus derivados, para fins de comercialização, obedecerão ao disposto nesta lei.

§ 1º – Para efeitos desta lei, a manipulação e o beneficiamento a que se refere o

“caput” limitam-se a 200 litros por dia.

§ 2º – O Estado fomentará a atividade artesanal a que se refere o “caput”.

Art. 2º – O produtor de leite de cabra e ovelha e de seus derivados deverá registrar

seu rebanho no Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA –, atualizando os dados a

cada ano.

Parágrafo único – Para fins de controle de sanidade do rebanho, o criador deverá

apresentar  ao  IMA,  anualmente,  atestado  de sanidade do  rebanho,  expedido  por

profissional legalmente habilitado.

Art. 3º – O produtor de leite de cabra e de ovelha e de seus derivados deverá contar

com assistência profissional adequada para os cuidados com o rebanho, que será

exercida  por  profissional  de  nível  técnico  ou  superior  com  Anotação  de

Responsabilidade  Técnica  –  ART  –  averbada  junto  ao  respectivo  conselho

profissional.

Parágrafo  único  –  O  produtor  artesanal  filiado  a  associação  ou  a  cooperativa

incluída  no  Cadastro  Estadual  de  Associações  e  Cooperativas  de  Produtores

Artesanais  ou de Agricultores Familiares – Cepaf  – e credenciada junto ao órgão

sanitário competente poderá optar pelo sistema de habilitação de que trata o inciso II

do art. 1º da Lei nº 14.180, de 2002.
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Art.  4º  – A dependência ou sala de ordenha poderá ser  construída contígua ao

capril ou aprisco, desde que dele isolada fisicamente.

Parágrafo único – A dependência para ordenha deverá possuir:

I – piso impermeável;

II – canalização de efluentes;

III – cobertura e boa ventilação;

IV  –  água  em  volume  e  pressão  suficientes  para  atender  aos  trabalhos  de

higienização.

Art.  5º  –  O  beneficiamento  do  leite  deverá  ocorrer  em  ambiente  específico,

denominado laticínio, separado do de ordenha e do capril ou aprisco, em condições

higiênico-sanitárias adequadas, respeitadas as seguintes condições mínimas:

I – inexistência de comunicação direta entre o laticínio e o capril ou aprisco;

II – piso impermeável e antiderrapante, com sistema de esgotamento das águas

servidas;

III – janelas teladas;

IV – entrada sanitária;

V – vestiário e sanitário, se houver, fisicamente separado;

VI – equipamento de frio adequado à produção;

VII – vedação de entrada de animais;

VIII – boa ventilação e iluminação natural.

IX – cobertura com pé direito de pelo menos 3 metros.

Parágrafo  único  –  Será  admitido  pé-direito  inferior  ao  estipulado  no  inciso  IX,

limitado  a  2,5  metros,  desde  que  sejam  assegurados  recursos  adequados  de

ventilação e de exaustão e que não sejam utilizados vapores no processo produtivo e

na limpeza.

Art.  6º  – É proibido medir  ou  transvasar  o leite  em ambiente que o exponha à

contaminação.

Art. 7º – É proibido o aproveitamento, para fins de alimentação humana, do leite de

retenção e do colostro.

Art. 8º – A qualidade do leite de cabra e de ovelha e de seus derivados bem como a

sua  adequação  para  consumo  humano  serão  asseguradas  por  meio  de  leite
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proveniente de rebanho sadio, que não apresente sinais clínicos de doenças infecto-

contagiosas, ordenhado segundo as boas práticas de produção.

Art. 9º – A água utilizada no processo de produção de leite de cabra e de ovelha e

de seus derivados será potável  e poderá provir  de nascente,  cisterna revestida e

protegida do meio exterior ou de poço artesiano, observadas as seguintes condições:

a) ser canalizada desde a fonte até a caixa-d’água do laticínio:

b) ser tratada por sistema de filtração e cloração;

c)  ser  acondicionada  em  caixa  d´água  tampada  e  construída  em  material

sanitariamente adequado.

§  1º  –  As  nascentes  serão  protegidas  do  acesso  de  animais  e  livres  de

contaminação por água de enxurrada e outros agentes.

§ 2º  – A água utilizada na produção a que se refere esta lei  será submetida a

análise físico-química e bacteriológica, em periodicidade a ser definida pelo órgão de

inspeção sanitária competente.

Art. 10 – São permitidos os processos de pasteurização:

I – de curta duração;

II – lenta;

III – lenta do leite pré-envasado.

§ 1º – O leite deverá ser imediatamente resfriado após a pasteurização, podendo

ser mantido congelado no laticínio e nos estabelecimentos de venda.

§ 2º – Quando não for possível a pasteurização após o término da ordenha, o leite

deverá ser acondicionado em tanque de resfriamento.

§ 3º – É proibida a repasteurização e o recongelamento do leite.

§ 4º – Nos processos de pasteurização em que houver contato direto entre o leite e

as paredes do equipamento, estas devem ser constituídas de aço inox.

Art.  11 – O envasamento do  leite  fluido de  cabra ou ovelha  deverá ocorrer  em

condições de higiene que o protejam de contaminação, para facilitar sua distribuição.

§  1º  –  O  leite  fluido  artesanal  de  cabra  ou  ovelha  poderá  ser  envasado,  sob

agitação, em sistema manual que o resguarde de contaminação.

§ 2º – A embalagem do leite envasado será lacrada para excluir a possibilidade de

violação ou fraude.



1446
____________________________________________________________________________

Art. 12 – O rótulo do produto conterá caracterização do produtor responsável com

nome, endereço e número de registro no IMA ou no Sistema de Inspeção Municipal –

SIM – conveniado, marca comercial do produto, data de fabricação, peso e validade,

além de:

I – denominação “Leite integral de cabra” ou “Leite integral de ovelha” quando leite

fluido;

II – nome que identifique o produto, quando derivado do leite.

Parágrafo  único  –  No  caso  de  comercialização  de  leite  congelado,  deverá  ser

acrescida a expressão “Congelado”.

Art. 13 – O leite de cabra ou de ovelha beneficiado e seus derivados deverão ser

transportados  para  o  comércio  em  veículo  próprio  mediante  acondicionamento

isotérmico higienizado.

Art. 14 – Os parâmetros físico-químicos e microbiológicos para o leite de cabra e de

ovelha serão discriminados em regulamento.

Art. 15 – O produtor deverá realizar ao menos uma prova de rotina por semestre,

para atestar a qualidade do produto final.

Parágrafo único – As análises laboratoriais de fiscalização, realizadas pelo IMA,

suprem a prova de rotina do semestre corrente.

Art. 16 – Para que o leite de cabra ou de ovelha possa ser considerado anormal ou

fora do padrão, deverá ser submetido a, pelo menos, três provas de rotina, ou uma

prova de rotina e uma de precisão.

§ 1º – A análise laboratorial  para efeito de fiscalização será feita em laboratório

próprio, oficial ou credenciado, sem ônus para o proprietário do estabelecimento.

§ 2º – A análise laboratorial destinada à contraprova, requerida pelo proprietário do

estabelecimento, será feita em laboratório oficial ou credenciado pelo IMA, ficando o

proprietário responsável por seu custeio.

Art. 17 – O produtor que receber leite de cabra e de ovelha de terceiros deverá

realizar  os  seguintes  testes  básicos  da  matéria-prima  de  seus  fornecedores

relacionados:

I – determinação da acidez titulável;

II – determinação da densidade relativa;
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III – características organolépticas (cor, cheiro, sabor e aspecto);

IV – temperatura;

V – lacto-filtração.

Art. 18 – Considera-se fraudado, adulterado ou falsificado o leite de cabra ou de

ovelha que:

I – sofrer adição de água;

II – tiver sofrido subtração de qualquer de seus componentes, inclusive a gordura;

III  –  sofrer  adição  de  substâncias  conservantes  ou  de  quaisquer  elementos

estranhos à sua composição;

IV – estando cru, for vendido como pasteurizado;

V – for exposto ao consumo sem as devidas garantias de inviolabilidade;

VI – apresentar mistura com qualquer tipo de leite.

Art.  19 – A caracterização de qualquer  tipo de fraude ou infração, bem como o

descumprimento  das  normas  desta  lei  e  da  legislação  pertinente,  implicará  na

aplicação das sanções estabelecidas no art. 12 da Lei nº 14.180, de 2002, e, quando

couber, no parágrafo único do art. 23 da Lei nº 19.476, de 2011.

Art. 20 – O pedido de registro de estabelecimento será dirigido ao IMA, de acordo

com os procedimentos padrão do órgão.

Parágrafo único – Para o estudo técnico preliminar poderá ser aceito anteprojeto ou

croqui com ART por profissional habilitado.

Art. 21 – Realizado o cadastro para fins de registro ou de relacionamento, o IMA

fará vistoria no estabelecimento, para emissão do laudo técnico.

Art. 22 – Os estabelecimentos que solicitarem registro no IMA poderão firmar termo

de compromisso para, no prazo de até dois anos, adaptarem-se às exigências desta

lei e de seus regulamentos.

§  1º  –  Durante  a  vigência  do  termo  de  compromisso,  os  requerentes  serão

considerados “estabelecimentos relacionados”, ficando autorizada a comercialização,

mediante  assinatura  de  termo  de  responsabilidade  pela  qualidade  sanitária  do

produto.

§  2º  –  O  termo  de  compromisso  estabelecerá  prazos  intermediários  para  o

cumprimento de obrigações, que serão maiores ou menores segundo a escala de
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produção e a relevância dos problemas sanitários e ambientais identificados.

Art. 23 – Satisfeitas as exigências fixadas nesta lei, o IMA expedirá “Certificado de

Registro”.

Parágrafo Único – O proprietário ou responsável pelo estabelecimento registrado

assinará  termo  de  responsabilidade  pelo  cumprimento  das  normas  técnicas  e

regulamentares.

Art. 24 – O estabelecimento que interromper seu funcionamento por prazo superior

a seis meses somente poderá reiniciar suas atividades após inspeção prévia de todas

as suas dependências, instalações e equipamentos.

Parágrafo único – Quando o período de interrupção de funcionamento for superior a

um ano, o estabelecimento terá o seu registro ou relacionamento automaticamente

cancelado.

Art. 25 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 713/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  Deputado  Wander  Borges,  o  projeto  de  lei  em epígrafe  tem por

objetivo autorizar o Poder Executivo a doar o terreno que especifica ao Município de

Raul Soares.

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 atendimento ao disposto no § 1º do art. 189, a redação do vencido faz parte

deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 713/2011, na forma aprovada no 1º turno, tem como finalidade

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Raul Soares imóvel com área de

151,20m², situado na Praça Padre José Domingues, nº 20, Centro, nesse Município.

No atendimento do interesse público, que deve nortear as ações da administração

pública,  o  §  1º  do  art.  1º  do  projeto  estabelece  que  o  imóvel  será  destinado  à

instalação de órgãos administrativos municipais; e o § 2º reserva no imóvel espaço a
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ser destinado às atividades da repartição fazendária, de acordo com as necessidades

definidas pela Secretaria de Estado de Fazenda.

Ainda com a intenção de proteger o interesse coletivo, o art. 2º estabelece que o

bem reverterá ao patrimônio do doador se não for cumprida a condição prevista no §

2º do art. 1º e se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura de

doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

A transferência de domínio de bem público estadual, ainda que para outro ente da

Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a  autorização  desta  Assembleia

Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos  e  dos  balanços  da  União,  dos  Estados,  dos  Municípios  e  do  Distrito

Federal.

Diante dessas considerações, cabe-nos constatar 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 713/2011, no 2º

turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2011.

Zé Maia, Presidente – Doutor Viana, relator – Gustavo Perrella – Romel Anízio –

Ulysses Gomes.

PROJETO DE LEI Nº 713/2011

(Redação do Vencido)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Raul  Soares  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 Raul Soares

imóvel  com  área  de  151,20m²  (cento  e  cinquenta  e  um  vírgula  vinte  metros

quadrados), situado na Praça Padre José Domingues, nº 20, Centro, nesse Município,
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registrado sob o nº 8.342, a fls. 1 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de Raul Soares.

§ 1º - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo será destinado à instalação de

órgãos administrativos municipais.

§ 2º - Fica reservado, no imóvel a que se refere o “caput”, espaço destinado às

atividades da repartição fazendária, de acordo com as necessidades definidas pela

Secretaria de Estado de Fazenda.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se não for

cumprida a condição prevista no § 2º do art. 1º e se, findo o prazo de cinco anos,

contados  da  lavratura  da  escritura  pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a

destinação prevista no § 1º do mesmo artigo.

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

PARECER PARA O 2º 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  em

epígrafe altera a estrutura de cargos de direção e assessoramento do Tribunal de

Contas, e dá outras providências.

O projeto foi aprovado em 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela

Comissão de Constituição e Justiça com as Subemendas nºs 1 às Emendas nºs 1 e 2

e as Emendas nºs 3 e 4, apresentadas pela Comissão do Trabalho, da Previdência e

Ação  Social,  com  as  Emendas  nºs  5  a  7,  apresentadas  pela  Comissão  de

Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  e  com  a  Emenda  nº  8,  apresentada  em

Plenário.

Retorna, agora, o projeto a esta Comissão, para receber parecer de 2º turno, nos

termos do art. 189, § 1º, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação

A proposição  em  análise  propõe  uma  nova  estrutura  de  cargos  em  comissão

pertencentes à Secretaria do Tribunal de Contas do Estado.

Atualmente, o Tribunal de Contas possui um quadro com 132 cargos de provimento
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em  comissão,  que  estão  sendo  extintos  pelo  projeto  de  lei.  Juntamente  com  a

extinção desses cargos está-se propondo uma estrutura completamente diferenciada

visando  a  conferir  mais  flexibilidade  e  dinamismo  ao  quadro  de  servidores  em

comissão do Tribunal.

Dessa forma, o Tribunal passará a contar com um quadro composto por cargos em

comissão  com  atribuições  específicas  e  outro  quadro  composto  por  cargos  de

Assistente Administrativo – AADM –, previstos no Anexo I do projeto. Esclareça-se

que os cargos de provimento em comissão com denominação específica possuem o

código, o quantitativo e o vencimento definidos no item I.1 do Anexo I. Já os cargos

de provimento em comissão de Assistente Administrativo – AADM –, previstos no item

I.2 do Anexo I, são graduados em cinco níveis, correspondendo, a cada nível, uma

pontuação e um vencimento básico. O total de pontos dos cargos de AADM será de

680.

Vale registrar que o Tribunal de Contas deverá distribuir tais cargos observando o

grau de complexidade das atribuições dos cargos que será definida em regulamento.

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.

O projeto sofreu modificações significativas,  ao ser  analisado em 1º turno pelas

Comissões,  entre  as  quais  se  destacam,  notadamente,  o  Substitutivo  nº  1,

apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, que reformulou a estrutura do

seu  texto,  deixando-a  mais  clara  e  adequada  à  técnica  legislativa.  Destaque-se

também a alteração apresentada por esta Comissão em 1º turno, tendo em vista a

sugestão do Deputado Rogério Correia, no sentido de determinar que o percentual de

20% dos cargos de AADM será destinado aos servidores efetivos.

Por fim, é importante mencionar que o Presidente da Corte de Contas, no ofício que

encaminhou a  proposição a  esta  Casa,  destacou  que o  Tribunal  de  Contas  está

diante  de  novos  desafios  entre  os  quais  as  atribuições  dos  Auditores,  os  quais
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passaram a relatar processos de competência das Câmaras com propostas de votos

sujeitas à apreciação dos membros do respectivo colegiado. Destacou também que a

criação da Ouvidoria do Tribunal de Contas, que está em fase de implantação, e o

provimento  dos  cargos  de  Procurador  do  Ministério  Público  junto  ao  Tribunal  de

Contas  vem  demandando  a  instituição de uma nova estrutura  para  o  Quadro  de

Cargos em Comissão do Tribunal.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

717/2011 na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2011.

Gustavo  Corrêa,  Presidente  e  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Neider  Moreira  -

Rogério Correia.

PROJETO DE LEI Nº 717/2011

(Redação do Vencido)

Altera a estrutura de cargos de direção, chefia e assessoramento do Tribunal de

Contas do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  O  Quadro  de  Cargos  de  Provimento  em  Comis são  da  Secretaria  do

Tribunal de Contas do Estado passa a ser o constante no Anexo I desta lei.

Art. 2° – Integram o quadro a que se refere o art. 1° os cargos de recrutamento

amplo com denominação específica, constantes no item I.1 do Anexo I, e os cargos

de Assistente Administrativo – AADM –, previstos no item I.2 do Anexo I.

§  1° –  Os  cargos  de  provimento  em  comissão  de  recru tamento  amplo  com

denominação específica possuem o código, o quantitativo e o vencimento definidos

no item I.1 do Anexo I.

§  2° –  Os cargos de Supervisor  de  Segurança Institu cional  e de  Supervisor  de

Tecnologia da Informação, previsto no Anexo I, são de recrutamento restrito.

§ 3° – Os cargos de provimento em comissão de Assis tente Administrativo – AADM

–, previstos no item I.2 do Anexo I, são graduados em cinco níveis, correspondendo,

a cada nível, uma pontuação e um vencimento básico.

§ 4° – O total de pontos dos cargos de AADM será de  680, dos quais 80% (oitenta
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por  cento)  destinados a cargos de recrutamento amplo e 20% (vinte por cento) a

cargos  de  recrutamento  limitado  a  serem  ocupados  por  servidores  efetivos  da

Secretaria do Tribunal de Contas do Estado.

§ 5° – O quantitativo de cargos de AADM não poderá ultrapassar 18% (dezoito por

cento) do total de cargos de provimento efetivo da Secretaria do Tribunal de Contas.

§  6° –  A distribuição dos cargos  previstos  no Anexo  I  será  disciplinada em ato

normativo próprio e observará o grau de complexidade de suas atribuições.

§ 7° – Constitui requisito para o provimento do car go de Consultor-Geral do Tribunal

de Contas – CGTC – o título de bacharel em direito.

§ 8° – O Consultor-Geral  do Tribunal  de Contas – CG TC – é responsável  pela

elaboração de estudos técnicos e pela prestação das informações necessárias  ao

esclarecimento de matérias relacionadas à competência do Tribunal.

§ 9° – Constitui requisito para o provimento dos ca rgos de Diretor da Escola de

Contas  e  Capacitação  –  Diec  –,  Diretor  de  Comunicação  –  Dicom  –,  Diretor  de

Segurança Institucional – Disei – e Diretor de Tecnologia da Informação – Diti – a

graduação em nível superior de escolaridade.

§ 10 – Constitui requisito para o provimento dos cargos de Assistente Administrativo

– AADM – nos níveis 4 e 5 a conclusão de curso de nível médio de escolaridade e,

nos níveis 1, 2 e 3, a graduação em curso de nível superior de escolaridade.

§ 11 – A jornada de trabalho para os cargos constantes no item I.1 do Anexo I é de

40 horas semanais.

§ 12 – A jornada de trabalho para os cargos AADM-1, AADM-2 e AADM-3 é de 40

horas semanais e para os cargos AADM-4 e AADM-5, de 30 horas semanais.

Art. 3° – Ficam criadas as funções gratificadas con stantes no Anexo II desta lei,

destinadas ao desempenho de funções de direção, chefia e assessoramento, a serem

atribuídas a servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo da Secretaria do

Tribunal de Contas do Estado.

§ 1° – As funções gratificadas constantes no item I I.1 do Anexo II serão graduadas

em cinco níveis na forma ali prevista, correspondendo, a cada nível, um quantitativo,

um valor e a atribuição básica.

§ 2° – As funções gratificadas constantes no item I I.2 do Anexo II serão graduadas
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em cinco níveis na forma ali prevista, correspondendo, a cada nível, uma pontuação e

um valor.

§ 3° – A distribuição das funções previstas no Anex o II será disciplinada em ato

normativo próprio e observará o grau de complexidade de suas atribuições.

§ 4° – O total de pontos das funções gratificadas c om pontuação será de 1.980.

§ 5° – Constitui requisito para o exercício das fun ções gratificadas com pontuação

nos níveis 1, 2 e 3 a graduação em curso de nível superior de escolaridade e, nos

níveis 4 e 5, o nível médio de escolaridade.

§ 6° – Constitui requisito para o exercício da funç ão gratificada de Consultor-Geral

Adjunto do Tribunal de Contas – CGATC –, prevista no item II.1 do Anexo II, o título

de bacharel em direito.

§ 7° – O Consultor-Geral Adjunto do Tribunal de Con tas – CGATC – é responsável

por  auxiliar  o  Consultor-Geral  do  Tribunal  de  Contas  no  desempenho  de  suas

funções, substituindo-o quando designado.

§ 8° – A jornada de trabalho dos ocupantes de funçõ es gratificadas constantes no

Anexo II é de 40 horas semanais.

Art.  4° –  O servidor  ocupante de cargo de proviment o  efetivo  da  Secretaria  do

Tribunal  de  Contas  do  Estado  investido  em  função  gratificada  fará  jus  a  sua

remuneração no cargo efetivo acrescida do valor da função para a qual foi designado.

Art.  5° –  O servidor  ocupante de cargo de proviment o  efetivo  da  Secretaria  do

Tribunal de Contas do Estado nomeado para cargo de provimento em comissão fará

jus,  de  acordo  com  a  sua  opção  no  ato  da  posse,  ao  vencimento  do  cargo

comissionado ou a sua remuneração no cargo de origem acrescida de 65% (sessenta

e cinco por cento) do valor do vencimento do cargo comissionado.

Parágrafo único – A parcela de 65% (sessenta e cinco por cento) a que se refere o

“caput” deste artigo 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 n° 19, de 4 de junho de 1998, de gratific ação natalina e de adicional de

férias regulamentares.

Art.  6° –  Ficam  extintos  os  seguintes  cargos  de  pro vimento  em  comissão  do
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Tribunal de Contas do Estado:

I – cinco cargos de Analista de Registros Funcionais;

II – onze cargos de Assessor IV;

III – um cargo de Assessor de Comunicação Social;

IV – um cargo de Assessor de Manutenção;

V – um cargo de Assessor do Presidente;

VI – trinta cargos de Assistente Administrativo de Gabinete;

VII – sete cargos de Chefe de Gabinete de Conselheiro;

VIII – um cargo de Chefe de Gabinete do Presidente;

IX – quarenta e oito cargos de Coordenador de Área;

X – um cargo de Coordenador de Segurança;

XI – oito cargos de Diretor III;

XII – dez cargos de Diretor Adjunto;

XIII – três cargos de Diretor Adjunto de Informática;

XIV – um cargo de Diretor da Escola de Contas;

XV – um cargo de Diretor de Informática;

XVI – um cargo de Diretor-Geral;

XVII – um cargo de Secretário da Revista do TCEMG;

XVIII – um cargo de Supervisor V.

Art. 7° – Ficam revogados:

I – o Quadro Específico de Provimento em Comissão constante no item I do Anexo I

da Lei n° 12.974, de 28 de julho de 1998;

II – o art. 17 da Lei n° 12.974, de1998;

III – o art. 10 da Lei n° 17.690, de 31 de julho de  2008.

Art. 8° – Esta lei entra em vigor na data da sua pu blicação.

PARECER PARA O 2º 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 tem por objetivo

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
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órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 102,

VII, combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Em atendimento ao disposto no § 1º do art. 189, a redação do vencido faz parte

deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 823/2011, na forma aprovada no 1º turno, autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Itueta imóvel com área de 2.116,53m², situado no

lugar denominado Córrego Santa Angélica, nesse Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º do projeto, o bem será destinado ao

funcionamento  de  uma escola  municipal,  para  atender  a  demanda  por  educação

básica da região. Ademais, o art. 2° prevê sua reve rsão 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°; e o art. 3°

estabelece que a autorização ficará sem efeito se, findo esse prazo, o Município de

Itueta não houver procedido ao registro do imóvel.

A transferência de domínio de patrimônio estadual, ainda que para outro ente da

Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  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.

Ressalte-se que o projeto de lei em análise se encontra de acordo com os preceitos

legais  que  tratam  sobre  a  matéria,  não  representa  despesas  para  o  erário  nem

acarreta repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 823/2011, no 2º

turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2011.

Zé Maia, Presidente – Ulysses Gomes, relator – Gustavo Perrella – Doutor Viana –
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Romel Anízio.

PROJETO DE LEI Nº 823/2011

(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 2.116,53m² (dois mil, cento e dezesseis vírgula cinquenta e três metros

quadrados), situado no lugar denominado Córrego Santa Angélica, nesse Município, e

registrado sob o n° 1.900, a fls. 81 do Livro 2-C, no Cartório de Registro de Imóveis

da Comarca de Resplendor.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina- se ao funcionamento

de uma escola municipal.

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

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

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

Art. 3° – A autorização de que trata esta lei torna r-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2º, o Município de Itueta não houver procedido ao registro do

imóvel.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 824/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Fronteira o imóvel que especifica.

Aprovada no 1º turno, a proposição retorna a este órgão colegiado a fim de receber

parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VII, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 824/2011 tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Fronteira o imóvel com área de 10.000m², situado na Fazenda Pântano,

nesse Município.
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Em atendimento ao interesse público que deve nortear as decisões administrativas,

o parágrafo único do art. 1º da proposição estabelece que o imóvel será destinado à

construção de uma área pública  de  lazer;  e  o  art.  2º  determina sua reversão 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.

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 tem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 824/2011, no 2º

turno, na forma original.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2011.

Romel  Anízio,  Presidente  –  Gustavo  Perrella,  relator  -  Doutor  Viana  -  Ulysses

Gomes - Zé Maia.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 846/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

autorizar  o  Poder  Executivo  a  doar  o  terreno  que  especifica  à  Associação  dos

Produtores Rurais da Fazenda Pico – Aprofap –, com sede no Município de Unaí.

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.



1459
____________________________________________________________________________

Em atendimento ao disposto no § 1º do art. 189, a redação do vencido faz parte

deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 846/2011, na forma aprovada no 1º turno, tem como finalidade

autorizar  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de Unaí  o  imóvel  com área de

10.000m², situado na Fazenda Pico, no lugar denominado Rabo Fino ou Água Fria,

nesse Município.

No atendimento do interesse público, que deve nortear as ações da administração

pública,  o  parágrafo  único  do  art.  1º  do  projeto  estabelece  que  o  imóvel  será

destinado ao funcionamenteo da Associação dos Produtores Rurais da Fazenda Pico

– Aprofap.

Ainda com a intenção de proteger o interesse coletivo, o art. 2º estabelece que o

bem reverterá ao patrimônio do doador se, findo o prazo de cinco anos contados da

lavratura da escritura de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

A transferência de domínio de bem público estadual, ainda que para outro ente da

Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a  autorização  desta  Assembleia

Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos  e  dos  balanços  da  União,  dos  Estados,  dos  Municípios  e  do  Distrito

Federal.

Diante dessas considerações, cabe-nos constatar 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 846/2011, no 2º

turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2011.

Zé Maia, Presidente – Doutor Viana, relator – Ulysses Gomes – Gustavo Perrella –

Romel Anízio.
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PROJETO DE LEI Nº 846/2011

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Unaí 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 Unaí o imóvel

com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados), situado na Fazenda Pico, no lugar

denominado Rabo Fino ou Água Fria, registrado sob o nº 5.431, a fls. 212 do Livro 3-

F, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Unaí.

Parágrafo  único  –  O  imóvel  de  que  trata  o  “caput”  deste  artigo  destina-se  ao

funcionamento

da Associação dos Produtores Rurais da Fazenda Pico – Aprofap.

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

decorrido o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura de doação, não

lhe tiver sido dada a destinação prevista nesta lei.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.759/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera a área da

Estação Ecológica de Arêdes,  criada pelo Decreto nº  45.397,  de 14/6/2010,  e dá

outras providências.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 com as Emendas nos 1 e 2,

retorna agora o projeto a esta Comissão, para receber parecer para o 2º turno, nos

termos do art. 102, VIII, combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte integrante deste parecer.

Fundamentação

O projeto de lei  sob comento tem por objetivo suprimir uma área de 9,33ha dos

cerca de 1.158ha da Estação Ecológica de Arêdes, situada no Município de Itabirito.

O objetivo dessa supressão é permitir  a execução das obras de infraestrutura de

ligação  viária  entre  os  Complexos  Minerários  Pico  e  Fábrica,  localizados,

respectivamente, nos Municípios de Itabirito e Ouro Preto, o que, por sua vez, visa
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restringir o tráfego de caminhões pesados que transportam minérios oriundos desses

complexos  pela  Rodovia  BR-040,  melhorando  a  qualidade  da  via  e  reduzindo  o

número de acidentes rodoviários.

Em  nossa  análise  da  matéria  em  1º  turno,  ponderamos  sobre  os  prejuízos  e

benefícios esperados com a redução da área da unidade de conservação – UC –

para  a  implantação  da  referida  via.  Diante  dessas  reflexões,  concluímos  pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, por meio do qual aprimoramos o

texto  da  proposta  e  incorporamos  uma  cláusula  de  reversão,  que  condiciona  a

desafetação da área à realização das obras de infraestrutura e à doação dos terrenos

a que se refere o protocolo de intenções  celebrado entre o governo do Estado de

Minas Gerais e as empresas envolvidas no projeto.

Na sequência, foi a proposição analisada pela Comissão de Fiscalização Financeira

e Orçamentária, que opinou também por sua aprovação, considerando o impulso à

economia  estadual  decorrente  da  melhoria  na  BR-040.  Nesse  momento,  foram

apresentadas  duas  emendas,  que  conferiram  melhoramentos  relacionados  com  a

técnica legislativa.

Assim,  a  proposição  foi  aprovada  pelo  Plenário,  em  1º  turno,  na  forma  do

Substitutivo nº 1 com as Emendas nos 1 e 2. Por considerarmos adequada a forma

do vencido no 1º turno, opinamos por sua aprovação no 2º turno.

Conclusão

Diante  do  exposto,  somos  pela  aprovação,  no  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

1.759/2011, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2011.

Célio Moreira, Presidente e relator - Duarte Bechir - Gustavo Corrêa.

PROJETO DE LEI Nº 1.759/2011

(Redação do Vencido)

Exclui área da Estação Ecológica de Arêdes, criada pelo Decreto nº 45.397, de 14

de junho de 2010, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  autorizada  a  supressão  da  área  descrita  no  Anexo  desta  lei  da

Estação Ecológica de Arêdes, criada pelo Decreto nº 45.397, de 14 de junho de 2010,
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no Município de Itabirito.

Parágrafo  único  –  A área  a  que  se  refere  o  “caput”  deste  artigo  destina-se  à

execução de obras de infraestrutura de interligação entre os Complexos Minerários

Pico e Fábrica, localizados, respectivamente, nos Municípios de Itabirito e Ouro Preto.

Art. 2º – O uso da área a que se refere o art. 1º dependerá de prévia manifestação

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 autorização  de  supressão  da  área  descrita  no  Anexo desta  lei  fica

condicionada  à  incorporação  de  área  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., em

28 de abril de 2011, observadas as normas que regulam a matéria.

Parágrafo único – A descrição do novo perímetro da Estação Ecológica de Arêdes,

já acrescido da área a ser incorporada e subtraído da área a ser suprimida, será feita

em decreto, observados os procedimentos pertinentes.

Art.  4º  –  A área  descrita  no  Anexo  desta  lei  será  reincorporada  à  unidade  de

conservação  se,  findo  o  prazo  de  dois  anos  contados  a  partir  da  aprovação  do

licenciamento ambiental a que se refere o art. 3º, não lhe tiver sido dada a destinação

prevista no parágrafo único do art.1º.

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

ANEXO

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de )

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
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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

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,
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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.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.801/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Deputado  André  Quintão,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  “altera

dispositivos da Lei nº 12.262, de 1996, e dá outras providências”.

Aprovado  no  1° turno  na  forma do  Substitutivo  nº  1,  retorna  a  matéria  a  esta

Comissão, para receber parecer de 2° turno, nos ter mos regimentais. Segue anexa a

redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto de lei em análise pretende alterar dispositivos da Lei nº 12.262, de 1996,

que dispõe sobre a Política Estadual de Assistência Social, substituindo, no inciso III

do art.  7º e no inciso XIII  do art. 9º, a expressão “transferência programada” pela
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expressão “transferência automática” e acrescentando parágrafo único ao art. 9º da

referida lei.

Pretende-se,  com  a  proposição,  promover  avanços  na  discussão  e  na

implementação das políticas públicas de assistência social. Nesse sentido, destaca-

se  o  cofinanciamento  para  o  pagamento  de  profissionais,  serviços,  benefícios,

programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica e especial e as

ações de incentivo ao aprimoramento da gestão destinados à execução das ações

continuadas  de  assistência  social  que  poderão  ser  aplicados  no  pagamento  dos

profissionais que integrem as equipes de referência, responsáveis pela organização e

oferta de ações.

Ressalta-se que foi aprovado, no Congresso Nacional, projeto de lei que altera a Lei

nº 8.742, de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social e determina

que  os  recursos  de  cofinanciamento  poderão  ser  aplicados  no  pagamento  de

profissionais que integrarem as equipes de referência.

Por fim, cabe lembrar que há necessidade de inclusão de cláusula que trate do

início da vigência da lei,  razão pela qual,  apresentamos, ao final deste parecer, a

Emenda nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.801/2011, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se onde convier:

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

Sala das Comissões, 14 de julho de 2011.

Zé Maia, Presidente – Ulysses Gomes, relator – Romel Anízio -  Doutor  Viana -

Gustavo Perrella.

PROJETO DE LEI N° 1801/2011

(Redação do Vencido)

Altera dispositivos da Lei nº 12.262, de 23 de julho de 1996, que dispõe sobre a

política  estadual  de  assistência  social  e  cria  o  Conselho  Estadual  de  Assistência

Social – Ceas –, e dá outra providência.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O inciso III do art. 7º e o inciso XIII do art. 9º da Lei nº 12.262, de 23 de

julho de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7º – (…)

III – realizar e cofinanciar, por meio de transferência automática e regular para os

Municípios, serviços socioassistenciais, bem como ações de incentivo à melhoria da

qualidade da gestão;

(...)

Art. 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. 2º – Fica revogado o inciso I do art. 176 da Lei Delegada nº 180, de 20 de

janeiro de 2011, ficando revigorado o parágrafo único do art. 9º da Lei nº 12.262, de

1996, com a redação dada pelo art. 1º da Lei nº 19.444, de 11 de janeiro de 2011.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.088/2011

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  à  Petróleo  Brasileiro  S.A.  –  Petrobras  –  o  imóvel  que

especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma apresentada 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.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.088/2011 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar à Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras – o imóvel com área de 1.086.535,44m2,

situado  no  Município  de  Uberaba,  para  a  instalação  de  planta  industrial  para  a

produção de amônia.

Com o propósito de proteger o interesse público, o art. 2º do projeto determina que

a donatária deverá instalar a planta industrial até 31/12/2014, sob pena de revogação

da doação.
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Cabe ressaltar que a transferência de domínio de bem público estadual 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.

Embora não haja impedimento para que a proposição seja transformada em lei,

apresentamos, no final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 2º

do projeto, com a finalidade de adequar seu texto à técnica legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.088/2011, no

2º turno, com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:

“Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, até o

dia  31  de  dezembro  de  2014,  não  lhe  tiver  sido  dada  a  destinação  prevista  no

parágrafo único do art. 1º.”.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2011.

Zé Maia, Presidente e relator – Doutor Viana – Romel Anízio – Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.109/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

A proposição em epígrafe, de autoria do Governador do Estado de Minas Gerais,

reajusta os valores das tabelas de vencimento básico das categorias que menciona.

O projeto foi aprovado em 1º turno com as Emendas nºs 1 a 3, apresentadas pela

Comissão de Constituição e  Justiça,  e  com  a  Subemenda nº  1  à  Emenda nº  3,
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apresentada por esta Comissão.

Retorna,  agora,  à  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  para

receber parecer no 2º turno, nos termos do art. 189 do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto em análise tem por objetivo conceder reajustes remuneratórios às classes

dos Policiais Civis e Militares, dos Bombeiros Militares, dos Agentes de Segurança

Penitenciários,  dos  Agentes  de  Segurança  Socioeducativos,  às  carreiras

administrativas da  Polícia Civil  e  do pessoal  civil  da Polícia Militar,  e  aos valores

remanescentes  das  parcelas  mensais  dos  contratos  temporários  de  prestação de

serviços  de  Agente  de  Segurança  Penitenciário  e  de  Agente  de  Segurança

Socioeducativo, no período de 2011 a 2015.

Segundo a proposição,  serão concedidos os  seguintes  reajustes  no  vencimento

básico das classes e carreiras supracitadas: de dez por cento em outubro de 2011 e

2013; de doze por cento em outubro de 2012; de quinze por cento em junho de 2014

e de doze por cento em dezembro do mesmo ano; e de quinze por cento em abril de

2015. Ao final, estabelece-se que o reajuste será estendido aos servidores inativos

que fazem jus à paridade.

Objetivando precisar o alcance das medidas a serem implementadas e em atenção

aos preceitos da técnica legislativa, foram apresentadas três emendas pela Comissão

de Constituição de Justiça e uma subemenda por esta Comissão.

Quanto à repercussão orçamentária e financeira do projeto, destaca-se que,  em

cumprimento ao que determina a Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 - Lei de

Responsabilidade Fiscal  – LRF -,  o  Governador  do Estado enviou a esta Casa o

Ofício nº 466/11, por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,

apresentando o impacto orçamentário-financeiro decorrente da implementação dos

reajustes para os exercícios de 2011 a 2015. Segundo o ofício, “os acréscimos à folha

de  pagamento  de  pessoal  do  Poder  Executivo  em  decorrência  dos  reajustes

supracitados estão em conformidade com os limites de despesas” determinados pela

LRF.

Necessário  frisar  que,  considerando  o  impacto  de  R$  199.311.359,25  (cento  e
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noventa e nove milhões trezentos e onze mil trezentos e cinquenta e nove reais e

vinte e cinco centavos)  para o exercício de  2011,  informado no ofício citado,  e a

despesa de pessoal dos últimos 12 meses, tendo como referência o mês de abril de

2011,  obtém-se  percentual  inferior  ao  limite  prudencial  de  despesa  com  pessoal

estabelecido para o Poder Executivo Estadual pela LRF, qual seja, 46,55% da Receita

Corrente Líquida.

Por fim, cabe lembrar que há necessidade de se substituir a expressão “vencimento

básico”, constante no inciso IV do art. 1º do projeto, pelo termo “subsídio”, razão pela

qual apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.109/2011, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno, com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2011.

Zé Maia, Presidente - Gustavo Perrella, relator - Doutor Viana - Ulysses Gomes -

Romel Anízio.

EMENDA Nº 1

Substitua-se, no inciso IV do art 1º, a expressão “vencimento básico” pelo termo

“subsídio”.

PROJETO DE LEI Nº 2.109/2011

(Redação do Vencido)

Reajusta  os  valores  das  tabelas  de  vencimento  básico  das  categorias  que

menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam reajustados em 10% (dez por cento), a partir de 1º de outubro de

2011:

I – o vencimento básico dos cargos integrantes das carreiras policiais civis, a que se

refere a Lei Complementar nº 84, de 25 de julho de 2005;

II – o vencimento básico dos cargos integrantes das carreiras administrativas da

Polícia Civil, a que se referem os incisos IV, V e VI do art. 1º da Lei nº 15.301, de 10

de agosto de 2004;

III– a remuneração básica dos postos e graduações da Polícia Militar e do Corpo de
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Bombeiros Militar, a que se refere a Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969;

IV – o vencimento básico dos cargos integrantes das carreiras do pessoal civil da

Polícia Militar, a que se referem os incisos VII, VIII, IX, X e XI do art. 1º da Lei nº

15.301, de 10 de agosto de 2004;

V – os valores da tabela de vencimento básico da carreira de Agente de Segurança

Penitenciário, criada pela Lei nº 14.695, de 30 de julho de 2003;

VI – o vencimento básico da carreira de Agente de Segurança Penitenciário, a que

se refere o art. 6º da Lei nº 13.720, de 27 de setembro de 2000;

VII  –  os  valores  da  tabela  de  vencimento  básico  da  carreira  de  Agente  de

Segurança Socioeducativo, instituída pela Lei nº 15.302, de 10 de agosto de 2004;

VIII – os valores remanescentes das parcelas mensais dos contratos temporários

de prestação de serviços  de Agente  de Segurança Penitenciário  e  de  Agente  de

Segurança Socioeducativo, celebrados com base no disposto na Lei nº 18.185, de 4

de junho de 2009.

Parágrafo único – Para fins do reajuste de que trata o inciso VIII do “caput”, fica

dispensada a celebração de termo aditivo ao contrato temporário vigente.

Art. 2º – Ficam reajustados em 12% (doze por cento), a partir de 1º de outubro de

2012, os valores resultantes da aplicação do índice de reajuste a que se refere o

“caput” do art. 1º.

Art. 3º – Ficam reajustados em 10% (dez por cento), a partir de 1º de outubro de

2013, os valores resultantes da aplicação do índice de reajuste a que se refere o art.

2º.

Art. 4º – Ficam reajustados em 15% (quinze por cento), a partir de 1º de junho de

2014, os valores resultantes da aplicação do índice de reajuste a que se refere o art.

3º.

Art. 5º – Ficam reajustados em 12% (doze por cento), a partir de 1º de dezembro de

2014, os valores resultantes da aplicação do índice de reajuste a que se refere o art.

4º.

Art. 6º – Ficam reajustados em 15% (quinze por cento), a partir de 1º de abril de

2015, os valores resultantes da aplicação do índice de reajuste a que se refere o art.

5º.
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Art. 7º – O disposto no “caput” do art. 1º e nos arts. 2º a 6º aplica-se aos servidores

inativos  e pensionistas  que fazem jus  à  paridade,  nos  termos  da Constituição da

República e da legislação vigente.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.092/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O Projeto de Lei nº 5092/2010, de autoria do Governador do Estado, cria cargos e

altera a estrutura da carreira de Agente de Segurança Penitenciário, modifica o Anexo

III da Lei nº 15.462, de 2005, reajusta os valores da vantagem pessoal de que trata o

art. 1º da Lei nº 10.470, de 1991, e dá outras providências.

O projeto foi aprovado em 1º turno na forma do Substitutivo nº 2, destacados e

rejeitados os arts. 41 a 44.

Retorna, agora, o projeto a esta Comissão, para receber parecer de 2º turno, nos

termos do art. 189, § 1º, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto de lei em análise abrange alterações em diversos quadros de pessoal de

órgãos e entidades do Poder Executivo, com a criação de cargos, reajustamento de

valores  de  vantagem  pessoal,  inserção  de  entidades  nas  carreiras  de  grupos  de

atividades correlatas e alteração de dispositivos.

A proposição  objetiva  dar  maior  dinamismo  à  realização  de  novos  concursos

públicos  e  promover  a  substituição  gradativa  de  servidores  em  contratos

administrativos  por  servidores  efetivos;  viabilizar  a  promoção  dos  servidores  que

preencherem os requisitos de mérito e tempo de serviço; adequar o quantitativo de

cargos  resultantes  da  efetivação  pela  Emenda  à  Constituição  nº  49,  de  2001,

possibilitar a lotação de cargos em entidades que ainda não possuam quadro próprio

de servidores efetivos e reajustar os valores da vantagem pessoal de que trata o art.

1º da Lei nº 10.470, de 1991 entre outras alterações.

Quanto  à  análise  da  repercussão  orçamentária  e  financeira  das  proposições,  o

Poder Executivo informou, por meio do Ofício nº 974/2010, que o impacto financeiro
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decorrente do reajuste de 10% sobre os valores da vantagem pessoal atribuída aos

servidores da extinta Minas Caixa é de R$4.000.000,00 em um exercício. Destacou,

ainda,  que  a  criação  dos  cargos  não  gera  impacto  financeiro,  pois  destina-se  à

substituição  de servidores  em  contratos  administrativos  mediante  a  realização  de

concursos públicos.

Considerando o valor do impacto informado pelo Poder Executivo e a despesa de

pessoal  dos  últimos  12  meses,  tendo  como referência  o  mês  de abril,  obtém-se

percentual  inferior  ao  limite  de  despesa  com  pessoal  estabelecido  pela  Lei  de

Responsabilidade Fiscal – LRF.

No entanto, com o intuito  de conferir  maior segurança jurídica na concessão do

Adicional de Desempenho – ADE – aos servidores públicos, apresentamos a Emenda

nº 1. A Emenda nº 2 revoga o §2º do art. 11 da Lei nº 14.695, de 2003.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.092/2010, no

2º turno, na forma do vencido em 1° turno com as Em endas nºs 1 e 2,  a seguir

redigidas.

EMENDA Nº 1

Suprima-se o art. 41 do vencido e dê-se ao § 1º do art. 2º-A da Lei nº 14.693, de 30

de julho de 2003, a que se refere o art. 11 do vencido:

“Art. 11 – (...)

“Art. 2°-A – (...)

§ 1° – Os valores máximos do ADE serão definidos, n os termos de regulamento,

conforme o número de resultados satisfatórios obtidos pelo servidor na ADI ou na

AED, observada a tabela constante no Anexo I desta lei.”.”.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 3º do vencido a seguinte redação:

“Art. 3º – Fica revogado o §2º do art. 11 da Lei nº 14.695, de 2003.”

Sala das Comissões, 14 de julho de 2011.

Zé Maia, Presidente -  Romel Anízio,  relator -  Doutor  Viana -  Gustavo Perrella  -

Ulysses Gomes.
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PROJETO DE LEI Nº 5.092/2010

(Redação do Vencido)

Cria cargos das carreiras de Agente de Segurança Penitenciário, Gestor Ambiental,

Professor  de  Educação  Superior,  Analista  Universitário  e  Técnico  Universitário,

reajusta os valores da vantagem pessoal a que se refere o art. 1° da Lei n° 10.470, de

15 de abril de 1991, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Ficam criados 8.361 (oito mil trezentos e  sessenta e um) cargos da carreira

de Agente de Segurança Penitenciário, de que trata a Lei n° 14.695, de 30 de julho de

2003, pertencente ao Grupo de Atividades de Defesa Social do Poder Executivo, com

lotação na Secretaria de Estado de Defesa Social.

Art. 2° – O Anexo I da Lei n° 14.695, de 2003, pass a a vigorar na forma do Anexo I

desta lei.

Art. 3° – O § 2° do art. 11 da Lei n° 14.695, de 20 03, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 11 – (...)

§ 2° – A promoção do Agente de Segurança Penitenciá rio ocorrerá após a emissão

de parecer favorável da Comissão de Promoções, criada por esta lei, satisfeitos os

requisitos previstos no § 1° deste artigo.”.

Art.  4° – O art.  14 da Lei  n° 14.695, de 2003,  pass a a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art. 14 – A estrutura e o número de cargos da carreira de Agente de Segurança

Penitenciário são os constantes no Anexo I desta lei.”.

Art.  5° –  Ficam  criados  116  (cento  e  dezesseis)  car gos  da  carreira  de  Gestor

Ambiental, de que trata a Lei n° 15.461, de 13 de j aneiro de 2005, pertencente ao

Grupo de Atividades  de Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  do  Poder

Executivo,  com  lotação  na  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável.

Parágrafo único – Em virtude do disposto no “caput”, o quantitativo de cargos de

provimento efetivo da carreira de Gestor Ambiental, constante no item I.3.1 do Anexo I

da Lei n° 15.461, de 2005, passa a ser de 189 (cent o e oitenta e nove).
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Art.  6° – O art.  9º da Lei nº 15.462, de 13 de jane iro de 2005, passa a vigorar

acrescido do seguinte § 7º:

“Art. 9º – (...).

§ 7º – Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo de Profissional de

Enfermagem, lotados no Quadro de Pessoal da Fhemig, que cumprem carga horária

semanal  de  trabalho  de  quarenta  horas  semanais,  poderão,  por  interesse  da

administração pública, optar por carga horária semanal de trabalho de trinta horas

semanais,  com  tabela  de  vencimento  proporcional  à  carga  horária,  mediante

aprovação do dirigente da entidade.”.

Art. 7° – A tabela constante no Anexo III da Lei n°  15.462, de 13 de janeiro de 2005,

passa a vigorar na forma do Anexo II desta lei.

Art. 8° – O “caput” do inciso I do art. 4° da Lei n ° 15.463, de 13 de janeiro de 2005,

passa a vigorar com a redação que se segue, ficando o artigo acrescido do seguinte

parágrafo único:

“Art. 4° – (...)

I – na Universidade do Estado de Minas Gerais – Uemg – e na Fundação Helena

Antipoff – FHA –, cargos das carreiras de:

(...)

Parágrafo único – Os cargos de que trata o inciso I  do “caput”  lotados na FHA

destinam-se  exclusivamente  ao  Instituto  Superior  de  Educação  Anísio  Teixeira  –

Iseat.”.

Art. 9° – Ficam criados 115 (cento e quinze) cargos  da carreira de Professor de

Educação Superior, 5 (cinco) cargos da carreira de Analista Universitário e 9 (nove)

cargos da carreira de Técnico Universitário, de que trata a Lei n° 15.463, de 2005,

pertencentes ao Grupo de Atividades de Educação Superior do Poder Executivo, com

lotação na Fundação Helena Antipoff.

Parágrafo único – Em virtude do disposto no “caput”, o quantitativo de cargos de

provimento  efetivo  das  carreiras  de  Professor  de  Educação  Superior,  Analista

Universitário e Técnico Universitário, constantes nos itens I.1.1, I.1.2 e I.1.3 do Anexo

I  da  Lei  n° 15.463,  de  2005,  passa  a  ser,  respectiv amente,  de  2.719  (dois  mil

setecentos e dezenove), 224 (duzentos e vinte e quatro) e 644 (seiscentos e quarenta
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e quatro).

Art. 10 – O título do item I.1 do Anexo I da Lei n° 15.463, de 2005, passa a ser: “I. 1.

Uemg, Unimontes e FHA”.

Art. 11 – Os §§ 1°, 2° e 4° do art. 2°-A da Lei n° 14.693, de 30 de julho de 2003,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2°-A – (...)

§  1° –  Os  valores  máximos  do  ADE,  definidos,  nos  te rmos  de  regulamento,

conforme o número de resultados satisfatórios obtidos pelo servidor na ADI ou na

AED, variarão entre 6% (seis por cento) e 70% (setenta por cento) do vencimento

básico do servidor.

§  2° –  Os  resultados  da  Avaliação  de  Desempenho  Ins titucional  poderão  ser

considerados no cálculo do ADE, conforme critérios definidos em regulamento.

(...)

§ 4° – A apuração dos resultados a que se referem o s incisos I e II do “caput” e o §

2° deste artigo, para fins de cálculo do ADE e dete rminação 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 do protocolo do requerimento de opção pelo

ADE, na hipótese de que trata o art. 6° desta lei;

III – anualmente, no dia 1° de outubro, para fins d e atualização do valor do ADE.”.

Art. 12 – O art. 20 da Lei n° 14.870, de 16 de deze mbro de 2003, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 20 – É facultada ao Poder Executivo a cessão especial de servidor civil para

exercício em Oscip.

§ 1° – A cessão especial de que trata o “caput” fic a condicionada à anuência do

servidor, à aprovação do órgão de origem, da Secretaria de Estado de Planejamento

e Gestão e a previsão no Termo de Parceria.

§ 2° – O período em que o servidor estiver afastado  será considerado, nos termos

de  regulamento,  como  efetivo  exercício  para  fins  de  contagem  de  tempo  para

promoção e  progressão na carreira,  para adicionais  por  tempo de serviço e  para

aposentadoria, observado, neste caso, o disposto no § 3° deste artigo.
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§ 3° –  No caso do servidor  cedido  nos termos do “ca put”,  serão recolhidas as

contribuições mensais previstas nos arts. 29 e 30 da Lei Complementar n° 64, de 25

de março de 2002.”.

Art. 13 – O “caput” e os §§ 2° e 5° do art. 8°-B da  Lei n° 15.301, de 10 de agosto de

2004,  passam  vigorar  com  a  seguinte  redação,  ficando  o  artigo  acrescido  dos

seguintes §§ 9° e 10:

“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

essa situação.

(...)

§ 2° – As aulas  atribuídas por exigência curricular  não estão incluídas no limite

estabelecido no “caput” deste artigo.

(...)

§ 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  trinta  e  seis  horas,

excluídas desse total as aulas assumidas por exigência curricular.

(...)

§ 9° – Somente em decorrência de substituição, no m esmo 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. 7° da Lei Co mplementar n° 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.”.

Art. 14 – O “caput” do art. 6° da Lei n° 15.304, de  11 de agosto de 2004, passa a
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vigorar com a seguinte redação:

“Art.  6° –  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.”.

Art. 15 – O “caput” do inciso I do art. 3° da Lei n ° 15.466, de 13 de janeiro de 2005,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3° – (...)

I – na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – Sectes –, na

Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais – Cetec –, na Fundação de Amparo à

Pesquisa do Estado de Minas Gerais – Fapemig –, na Fundação João Pinheiro – FJP

–, no Instituto de Geociências Aplicadas – IGA – e na Fundação Centro Internacional

de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas – Hidroex –, cargos das

carreiras de:”.

Art. 16 – O título do item I.1 do Anexo I da Lei n° 15.466, de 2005, passa a ser: “I. 1.

Sectes, Cetec, Fapemig, FJP, IGA e Hidroex”.

Art. 17 – O título do item II.1 do Anexo II da Lei n° 15.466, de 2005, passa a ser:

“II.1 – Sectes, Cetec, Fapemig, FJP, IGA e Hidroex”.

Art. 18 – O “caput” do inciso I do art. 3° da Lei n ° 15.468, de 13 de janeiro de 2005,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3° – (...)

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

Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego – Sete –, na Fundação de Educação

para o Trabalho de Minas Gerais – Utramig –, 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. 19 – O título do item I.1 do Anexo I da Lei n° 15.468, de 2005, passa a ser: “I.1
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– Sedese, Seej, Sedru, Sede, Setur, Seapa, Sete, Utramig, Agência RMBH e Arsae-

MG”.

Art. 20 – O título do item II.1 do Anexo II da Lei n° 15.468, de 2005, passa a ser:

“II.1 – Sedese, Seej, Sedru, Sede, Setur, Seapa, Sete, Utramig, Agência RMBH e

Arsae-MG”.

Art. 21 – Os incisos I e II do art. 3° da Lei n° 15 .470, de 13 de janeiro de 2005,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3° – (...)

I  –  na  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  –  Seplag  –,  na

Controladoria-Geral do Estado – CGE –, na Secretaria de Estado de Fazenda – SEF

–, na Secretaria de Estado de Governo – Segov –, na Secretaria de Estado de Casa

Civil  e de Relações Institucionais,  no Escritório  de Representação do Governo do

Estado de Minas Gerais em Brasília – ERMG-BR –, no Escritório de Representação

do  Governo  do  Estado  de  Minas  Gerais  no  Rio  de  Janeiro  –  ERMG-RJ  –,  na

Advocacia-Geral do Estado – AGE – e no Gabinete Militar do Governador, cargos das

carreiras de:

(...)

II  – na Seplag, na CGE, na Segov, na Secretaria de Estado de Casa Civil  e de

Relações Institucionais, no ERMG-BR, no ERMG-RJ, na AGE, no Gabinete Militar do

Governador e na Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais, cargos das carreiras

de:”.

Art. 22 – O inciso I do § 2° do art. 45 da Lei n° 1 5.470, de 2005, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 45 – (...)

I – trinta ou quarenta horas para os ocupantes de cargos lotados na Seplag, na

SEF,  na  IO-MG  e  na  CGE,  conforme  a  situação  de  cada  servidor  na  data  de

publicação desta lei;”.

Art. 23 – O título do item I.1 do Anexo I da Lei n° 15.470, de 2005, passa a ser: “I.1

–  Seplag,  SEF,  Segov,  CGE,  AGE,  ERMG-BR,  ERMG-RJ,  Gabinete  Militar  do

Governador e Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais”.

Art. 24 – O título do item I.2 do Anexo I da Lei n° 15.470, de 2005, passa a ser: “I.2
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– Seplag, Segov, CGE, AGE, ERMG-BR, ERMG-RJ, Gabinete Militar do Governador

e Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais”.

Art. 25 – O título do item II.1 do Anexo II da Lei n° 15.470, de 2005, passa ser: “II.1

–  Seplag,  SEF,  Segov,  CGE,  AGE,  ERMG-BR,  ERMG-RJ,  Gabinete  Militar  do

Governador e Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais:”.

Art. 26 – O título do item II.2 do Anexo II da Lei n° 15.470, de 2005, passa ser: “II.2

– Seplag, Segov, CGE, AGE, ERMG-BR, ERMG-RJ, Gabinete Militar do Governador

e Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais:”.

Art. 27 – O título do item III.1 do Anexo III da Lei n° 15.470, de 2005, passa a ser:

“III.1 – Seplag, SEF, AGE, Segov, CGE, ERMG-BR, ERMG-RJ e Gabinete Militar do

Governador”.

Art. 28 – O título do item III.2 do Anexo III da Lei n° 15.470, de 2005, passa a ser:

“III.2  –  Seplag,  AGE,  Segov,  CGE,  ERMG-BR,  ERMG-RJ  e  Gabinete  Militar  do

Governador”.

Art. 29 – O título do item VI.1 do Anexo VI da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de

2005, passa a ser: “VI.1. Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras da Secretaria

de Estado de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior – Sectes –, da Fundação Centro

Tecnológico de Minas Gerais  – Cetec –,  da Fundação de Amparo à Pesquisa do

Estado  de  Minas  Gerais  –  Fapemig  –,  da  Fundação  João  Pinheiro  –  FJP –,  do

Instituto de Geociências Aplicadas – IGA – e da Fundação Centro Internacional de

Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas – Hidroex”.

Art. 30 – O título do item VIII.1 do Anexo VIII da Lei n° 15.961, de 2005, passa a ser:

“VIII.1.  Tabelas  de  Vencimento  Básico  das  Carreiras  da  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento  Social  –  Sedese  –,  da  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

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  Secretaria  de  Estado  de

Trabalho e Emprego – Sete –, da Fundação de Educação para o Trabalho de Minas

Gerais – Utramig –, da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo

Horizonte – Agência RMBH – e da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento
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de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais – Arsae-MG”.

Art. 31 – O “caput” do art. 24 da Lei n° 17.600, de  1° de julho de 2008, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art.  24  –  Farão  jus  ao  Prêmio  por  Produtividade  os  servidores  em  atividade,

ocupantes  de  cargo  de  provimento  efetivo  ou  de  provimento  em  comissão  ou

detentores de função pública de que trata a Lei n° 10.254, de 20 de julho de 1990,

inclusive os dirigentes de órgãos e entidades e seus respectivos adjuntos e vices, que

no período de referência estiveram em efetivo exercício, nos termos de ato formal, em

órgão ou entidade com Acordo de Resultados vigente, por período mínimo definido

em regulamento.”.

Art. 32 – O § 3° do art. 8° da Lei n° 18.185, de 4 de junho de 2009, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 8° – (...)

§ 3° – A autoridade contratante fica autorizada a p rever, no Acordo de Resultados,

cláusula de pagamento de Prêmio por Produtividade, cujo cálculo será definido em

decreto, observados os parâmetros da Lei n° 17.600,  de 1° de julho de 2008.”.

Art.  33 – 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 III desta

lei.

Art. 34 – A Lei nº 18.975, de 2010, fica acrescida do seguinte art. 11-A:

“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.”.

Art. 35 – O art. 11 da Lei n° 19.490, de 13 de jane iro de 2011, passa vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 11 – Não serão admitidos a averbação e o desconto de consignação relativos 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).”.

Art. 36 – O “caput” do art. 3° da Lei Delegada n° 9 4, de 29 de janeiro de 2003,

passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 3° – O Conselho Estadual da Juventude é compo sto por quatorze membros,

com  idade  máxima  de  trinta  e  cinco  anos,  sete  deles  representantes  do  Poder

Executivo,  indicados  pelo  Governador  do  Estado,  e  os  demais,  representantes

indicados pelos seguintes órgãos e entidades:".

Art.  37  –  O  art.  134  da  Lei  Delegada  n° 180,  de  20  de  janeiro  de  2011,  fica

acrescido dos seguintes §§ 8° e 9°:

“Art. 134 – (...)

§ 8° – 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, excepcionalmente, à Secretaria de Estado de Defesa Social para exercerem

as atribuições dos respectivos cargos de provimento efetivo.

§ 9° – A cessão de que trata o § 8° será realizada com ônus para a Secretaria de

Estado de Defesa Social, cabendo a esse órgão a gestão das pastas funcionais dos

servidores oriundos da Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude.”.

Art. 38 – Ficam reajustados em 10% (dez por cento) a partir de 1° de maio de 2010

os valores da vantagem pessoal de que trata o § 3° do art. 1° da Lei n° 10.470, de 15

de abril de 1991.

Art. 39 – Para o período de referência de 2009, poderá haver pagamento do Prêmio

por Produtividade ao pessoal contratado, independentemente de previsão contratual,

se o órgão ou a entidade contratante houver firmado Acordo de Resultados e houver

alcançado as metas pactuadas no período de referência correspondente, observados

os parâmetros da Lei n° 17.600, de 2008.

Art. 40 – A diferença entre o provento do servidor do Instituto de Previdência dos

Servidores do Estado de Minas Gerais – Ipsemg – cujo ato de aposentadoria tenha

sido publicado até a data do início da vigência da Lei n° 14.683, de 30 de julho de

2003, com direito a percepção da remuneração de cargo de provimento em comissão,

e o valor resultante da correlação prevista no Anexo V.11.1 da Lei Delegada n° 175,

de 26 de janeiro de 2007, passa a ter natureza de vantagem pessoal nominalmente

identificada, sujeita à atualização decorrente de revisão geral da remuneração dos

servidores estaduais ou de previsão expressa em lei.

Parágrafo único – O disposto no  “caput”  deste  artigo  aplica-se ao  servidor  que
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tenha  se  afastado  do  serviço  em  virtude  de  requerimento  de  aposentadoria

protocolado até a data do início da vigência da Lei n° 14.683, de 30 de julho de 2003,

desde que os requisitos  para a aquisição do direito à aposentadoria tenham sido

cumpridos até aquela data.

Art. 41 – Fica revogado o Anexo da Lei n° 14.693, d e 2003.

Art. 42 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

(a que se refere o art. 2° da Lei n° , de de de 201 1)

“ANEXO I

(a que se refere o art. 14 da Lei n° 14.695, de 30 de julho de 2003)

* - O Anexo I  a que se refere o art. 14 da Lei n° 14.695, de 30 de julho de 2003,

foi publicado no “Diário do Legislativo” de 15.7.2011.

ANEXO II

(a que se refere o art. 6° da Lei n° , de de de 201 1)

“ANEXO III

(a que se refere o § 5° do art. 49 da Lei n° 15.462 , de 13 de janeiro de 2005)

Quantitativo dos Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda nº 49/2001 e das

Funções Públicas Não Efetivadas do Grupo de Atividades de Saúde

* - O Anexo III a que se refere o § 5° do art. 49 d a Lei n° 15.462, de 13 de janeiro de

2005, contendo o Quantitativo dos Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda nº

49/2001 e das Funções Públicas Não Efetivadas do Grupo de Atividades de Saúde,

foi publicado no “Diário do Legislativo” de 15.7.2011.

ANEXO III

(a que se refere o art. da Lei n° , de de de 2011)

“ANEXO II

(a que se refere o parágrafo único do art. 1° da Le i n° 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 a que se refere o parágrafo único do art. 1° da Lei n° 18.975, de 29 de

junho de 2010,  contendo a Carreira de Professor  de  Educação Básica da Polícia
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Militar,  carga  horária  semanal  de  trabalho  24  horas,  foi  publicado  no  “Diário  do

Legislativo” de 15.7.2011.

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

* - O Anexo II a que se refere o parágrafo único do art. 1° da Lei n° 18.975, de 29 de

junho de 2010,  contendo a Carreira de Professor  de  Educação Básica da Polícia

Militar,  carga  horária  semanal  de  trabalho  30  horas,  foi  publicado  no  “Diário  do

Legislativo” de 15.7.2011.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.293/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.293/2011, de autoria do Deputado Paulo Guedes, que declara

de utilidade pública a  Associação dos Pequenos Produtores Rurais  da Região  de

Furado do Peixe, com sede no Município de Porteirinha, 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 1.293/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da

Região de Furado do Peixe, com sede no Município de Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais da Região de Furado do Peixe, com sede no Município de Porteirinha.

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

Sala das Comissões, 6 de julho de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Gilberto Abramo, relator – João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.294/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.294/2011, de autoria do Deputado Paulo Guedes, que declara

de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Poço Danta
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Pará, com sede no Município de Porteirinha, 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 1.294/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Poço

Danta Pará, com sede no Município de Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais de Poço Danta Pará, com sede no Município de Porteirinha.

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

Sala das Comissões, 6 de julho de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Gilberto Abramo, relator – João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.295/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.295/2011, de autoria do Deputado Paulo Guedes, que declara

de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Mucambo dos

Bois, com sede no Município de Porteirinha, 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 1.295/2011

Declara de  utilidade pública  a  Associação  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  do

Mucambo dos Bois, com sede no Município de Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



1485
____________________________________________________________________________

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais do Mucambo dos Bois, com sede no Município de Porteirinha.

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

Sala das Comissões, 6 de julho de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Gilberto Abramo, relator – João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.498/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.498/2011, de autoria do Deputado Carlin Moura, que declara

de  utilidade  pública  a  entidade  Bangalô  Cultural,  com  sede  no  Município  de

Contagem, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 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 Comissões, 6 de julho de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Gilberto Abramo, relator – João Leite.

PARECER SOBRE A EMENDA Nº 4 AO PROJETO DE LEI Nº 2.109/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto em epígrafe, de autoria do Governador do Estado, reajusta os valores das

tabelas de vencimento básico das categorias que menciona.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as
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Emendas  nºs  1  a  3,  que  apresentou.  Em  seguida,  foi  o  projeto  encaminhado  à

Comissão  de  Administração  Pública,  que,  em  análise  de  mérito,  opinou  por  sua

aprovação, ratificando a conclusão da Comissão que a precedeu.

Esta Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela aprovação

do projeto com a Subemenda nº 1 à Emenda nº 3, da Comissão de Constituição e

Justiça.

Na  fase  da  discussão  do  projeto  em  1º  turno,  foi  apresentada  em  Plenário  a

Emenda nº 4, de autoria do Deputado Rogério Correia, que vem a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise propõe a concessão de reajustes remuneratórios aos

Policiais  Civis  e  Militares,  aos  Bombeiros  Militares,  aos  Agentes  de  Segurança

Penitenciários,  aos  Agentes  de  Segurança  Socioeducativos  e  a  determinadas

carreiras administrativas pertencentes ao Grupo de Atividades de Defesa Social, de

que trata a Lei 15.301, de 10/8/2004. Prevê, ainda, o projeto a aplicação do reajuste

aos  valores  remanescentes  das  parcelas  mensais  dos  contratos  temporários  de

prestação  de  serviços  de  Agente  de  Segurança  Penitenciário  e  de  Agente  de

Segurança Socioeducativo.

O reajuste será efetuado de forma escalonada, sendo a primeira parcela concedida

em outubro de 2011, e a última parcela em abril de 2015.

O Deputado Rogério Correia apresentou em Plenário a Emenda nº 4, a fim de que

seja dada nova redação ao art. 7º do projeto.

Em que pese a nobre intenção do parlamentar, a emenda apresentada implica, em

última análise, aumento de despesas com pessoal para o erário,  gerando impacto

financeiro no Orçamento do Estado.

Conforme jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal - STF (vide Ação

Direta de Inconstitucionalidade - ADI -  nº 2.791/PR, ADI nº  4.062MC/SC e ADI nº

2.113/MG) -, é inconstitucional emenda parlamentar a projeto de iniciativa exclusiva

do Chefe do Executivo que resulte em aumento de despesa, visto que afronta o art.

63, I, da Constituição Federal.

Pelas razões apresentadas, somos levados a discordar da emenda em exame.
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Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Emenda n° 4 ao Projeto de Lei n°

2.109/2010.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2011.

Zé Maia,  Presidente e  relator  -  Romel Anízio  -  Sargento  Rodrigues  -  Leonardo

Moreira.

PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 7 A 21 APRESENTADAS EM PLENÁRIO AO

PROJETO DE LEI Nº 5.092/2010

Comissão de Administração Pública

Relatório

O Projeto de Lei nº 5.092/2010, de autoria do Governador do Estado, cria cargos e

altera a estrutura da carreira de Agente de Segurança Penitenciário, modifica o Anexo

III da Lei nº 15.462, de 2005, reajusta os valores da vantagem pessoal de que trata o

art. 1º da Lei nº 10.470, de 1991, e dá outras providências.

A proposição foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou. A Comissão de Administração Pública manifestou-se favoravelmente

à matéria na  forma do Substitutivo  nº  1  com as Emendas de nºs  1  a 4,  por  ela

apresentadas.

Por sua vez, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela

aprovação  do  Projeto  de  Lei  nº  5.092/2010  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da

Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 a 4, da Comissão de

Administração Pública, e com as Emendas nºs 5 e 6, que apresentou.

Durante  a  fase  de  discussão  do  projeto,  no  1º  turno,  foram  apresentadas  em

Plenário as Emendas nºs 7 a 21, que vêm a esta Comissão para receber parecer, nos

termos do art. 188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  Emenda  n° 18,  de  autoria  do  Deputado  Carlos  Mosco ni,  estabelece  a

possibilidade  de  redução  de  jornada  dos  servidores  ocupantes  de  cargos  de

provimento efetivo de Profissional de Enfermagem, lotados no Quadro de Pessoal da

Fhemig,  no  interesse  da  administração.  No  caso  de  redução  de  jornada,  a
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remuneração será reduzida proporcionalmente.

Tendo em vista que a redução de jornada dos servidores deve ocorrer por interesse

da administração pública e que poderá gerar economia com a diminuição dos valores

pagos aos servidores, acolhemos a Emenda n° 18.

Manifestamo-nos  favoravelmente  ao  acolhimento  das  Emendas  n°s  7  a  14,  de

autoria  do  Governador  do  Estado,  que,  inclusive,  já  estão  contempladas  no

Substitutivo n° 1, aprovado pela Comissão de Consti tuição e Justiça. Consideramos

que tais emendas têm por finalidade aprimorar a proposição, em conformidade com a

estrutura organizacional da administração pública.

Deixamos de acolher a Emenda n° 16, que, além de nã o ser meritória, contraria o

disposto  no  art.  22,  XXVII,  da  Constituição  da  República,  que  estabelece  a

competência  privativa  da  União  para  legislar  sobre  normas  gerais  de  licitação  e

contratação em todas as suas modalidades.

Não acolhemos as Emendas n°s 15, 17 e 19, pois, alé m de gerarem aumento de

despesa em projeto de lei de iniciativa do Governador do Estado, o que é vedado

pelo  art.  63,  I,  da  Constituição  da  República,  confirmado  pelo  art.  68,  I,  da

Constituição  do  Estado,  também  configuram  ingerência  indevida  em  matéria  de

competência do Poder Executivo.

A Emenda n° 21, que suprime o art. 11 do Substituti vo n° 1, que trata da cessão de

servidor  civil  para  exercício  em  Oscip,  também  não  foi  acolhida.  Isso  porque  o

referido artigo regulariza a situação previdenciária dos servidores que se encontram

nessa situação e realiza adequação necessária da lei ao disposto no § 13 do art. 14

da Constituição Estadual. Esse artigo condiciona a transferência ou cessão, onerosa

ou gratuita, de pessoal efetivo ou estável para entidade não mencionada no seu § 1º

à anuência do servidor. Como a Oscip não integra o rol de entidades a que se refere

esse dispositivo da Constituição, é mister o consentimento do servidor, conforme está

previsto no art. 11, que ora se pretende suprimir.

Finalmente, deixamos de acolher a Emenda n° 20, que  propõe a supressão do art.

10 do Substitutivo n° 1. Entendemos necessária a ma nutenção de tal dispositivo, que

objetiva aprimorar as regras previstas no art. 2º-A da Lei nº 14.693, de 30/7/2003, que

institui o Adicional de Desempenho – ADE.



1489
____________________________________________________________________________

Ressaltamos  que,  com  a  finalidade  de  adequar  o  projeto  à  técnica  legislativa,

apresentamos o Substitutivo n° 2, ao final do parec er redigido, que, além de abranger

o conteúdo do Substitutivo n° 1, incorpora as Emend as n°s 1 a 14 e 18.

Conclusão

Somos,  portanto,  pela  aprovação do Projeto de  Lei  n° 5.092/2010 na forma do

Substitutivo n° 2, a seguir apresentado, e pela rej eição das Emendas n°s 15, 16, 17,

19, 20 e 21.

No caso de aprovação do Substitutivo n° 2, ficam pr ejudicadas as Emendas n°s 1 a

14 e 18.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Cria cargos das carreiras de Agente de Segurança Penitenciário, Gestor Ambiental,

Professor  de  Educação  Superior,  Analista  Universitário  e  Técnico  Universitário,

reajusta os valores da vantagem pessoal a que se refere o art. 1° da Lei n° 10.470, de

15 de abril de 1991, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Ficam criados oito mil trezentos e sessen ta e um cargos da carreira de

Agente de Segurança Penitenciário, de que trata a Lei n° 14.695, de 30 de julho de

2003, pertencente ao Grupo de Atividades de Defesa Social do Poder Executivo, com

lotação na Secretaria de Estado de Defesa Social.

Art. 2° – O Anexo I da Lei n° 14.695, de 2003, pass a a vigorar na forma do Anexo I

desta lei.

Art. 3° – O § 2° do art. 11 da Lei n° 14.695, de 20 03, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 11 – (...)

§ 2° – A promoção do Agente de Segurança Penitenciá rio ocorrerá após a emissão

de parecer favorável da Comissão de Promoções, criada por esta lei, satisfeitos os

requisitos previstos no § 1° deste artigo.”.

Art.  4° – O art.  14 da Lei  n° 14.695, de 2003,  pass a a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art. 14 – A estrutura e o número de cargos da carreira de Agente de Segurança

Penitenciário são os constantes no Anexo I desta lei.”.
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Art. 5° – Ficam criados cento e dezesseis cargos da  carreira de Gestor Ambiental,

de que trata a Lei n° 15.461, de 13 de janeiro de 2 005, pertencente ao Grupo de

Atividades de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  do Poder Executivo,

com  lotação  na  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.

Parágrafo único – Em virtude do disposto no “caput”, o quantitativo de cargos de

provimento efetivo da carreira de Gestor Ambiental, constante no item I.3.1 do Anexo I

da Lei n° 15.461, de 2005, passa a ser de cento e o itenta e nove.

Art.  6° – O art.  9º da Lei nº 15.462, de 13 de jane iro de 2005, passa a vigorar

acrescido do seguinte § 7º:

“Art. 9º – (...)

§ 7º – Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo de Profissional de

Enfermagem, lotados no Quadro de Pessoal da Fhemig, que cumprem carga horária

semanal  de  trabalho  de  quarenta  horas  semanais,  poderão,  por  interesse  da

administração pública, optar por carga horária semanal de trabalho de trinta horas

semanais,  com  tabela  de  vencimento  proporcional  à  carga  horária,  mediante

aprovação do dirigente da entidade.”.

Art. 7° – A tabela constante no Anexo III da Lei n°  15.462, de 13 de janeiro de 2005,

passa a vigorar na forma do Anexo II desta lei.

Art. 8° – O “caput” do inciso I do art. 4° da Lei n ° 15.463, de 13 de janeiro de 2005,

passa a vigorar com a redação que se segue, ficando o artigo acrescido do seguinte

parágrafo único:

“Art. 4° – (...)

I – na Universidade do Estado de Minas Gerais – Uemg – e na Fundação Helena

Antipoff – FHA –, cargos das carreiras de:

(...)

Parágrafo único – Os cargos de que trata o inciso I  do “caput”  lotados na FHA

destinam-se  exclusivamente  ao  Instituto  Superior  de  Educação  Anísio  Teixeira  –

Iseat.”.

Art. 9° – Ficam criados cento e quinze cargos da ca rreira de Professor de Educação

Superior, cinco cargos da carreira de Analista Universitário e nove cargos da carreira



1491
____________________________________________________________________________

de Técnico Universitário,  de  que trata  a Lei  n° 15. 463,  de 2005,  pertencentes ao

Grupo de Atividades de Educação Superior do Poder Executivo, com lotação na FHA.

Parágrafo único – Em virtude do disposto no “caput”, o quantitativo de cargos de

provimento  efetivo  das  carreiras  de  Professor  de  Educação  Superior,  Analista

Universitário e Técnico Universitário, constantes nos itens I.1.1, I.1.2 e I.1.3 do Anexo

I da Lei n° 15.463, de 2005, passa a ser, respectiv amente, de dois mil setecentos e

dezenove, duzentos e vinte e quatro e seiscentos e quarenta e quatro.

Art. 10 – O título do item I.1 do Anexo I da Lei n° 15.463, de 2005, passa a ser: “I. 1.

Uemg, Unimontes e FHA”.

Art. 11 – Os §§ 1°, 2° e 4° do art. 2°-A da Lei n° 14.693, de 30 de julho de 2003,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2°-A – (...)

§  1° –  Os  valores  máximos  do  ADE,  definidos,  nos  te rmos  de  regulamento,

conforme o número de resultados satisfatórios obtidos pelo servidor na ADI ou na

AED, variarão entre 6% (seis por cento) e 70% (setenta por cento) do vencimento

básico do servidor.

§  2° –  Os  resultados  da  Avaliação  de  Desempenho  Ins titucional  poderão  ser

considerados no cálculo do ADE, conforme critérios definidos em regulamento.

(...)

§ 4° – A apuração dos resultados a que se referem o s incisos I e II do “caput” e o §

2° deste artigo, para fins de cálculo do ADE e dete rminação 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 do protocolo do requerimento de opção pelo

ADE, na hipótese de que trata o art. 6° desta lei;

III – anualmente, no dia 1° de outubro, para fins d e atualização do valor do ADE.”.

Art. 12 – O art. 20 da Lei n° 14.870, de 16 de deze mbro de 2006, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 20 – É facultada ao Poder Executivo a cessão especial de servidor civil para

exercício em Oscip.

§ 1° – A cessão especial de que trata o “caput” fic a condicionada à anuência do
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servidor, à aprovação do órgão de origem e da Secretaria de Estado de Planejamento

e Gestão e à previsão no Termo de Parceria.

§ 2° – O período em que o servidor estiver afastado  será considerado, nos termos

de  regulamento,  como  efetivo  exercício  para  fins  de  contagem  de  tempo  para

promoção e  progressão na carreira,  para adicionais  por  tempo de serviço e  para

aposentadoria, observado, neste caso, o disposto no § 3° deste artigo.

§  3° –  No caso do servidor  cedido  nos termos do “ca put”,  serão recolhidas as

contribuições mensais previstas nos arts. 29 e 30 da Lei Complementar n° 64, de 25

de março de 2002.”.

Art. 13 – O “caput” e os §§ 2° e 5° do art. 8°-B da  Lei n° 15.301, de 10 de agosto de

2004,  passam  a  vigorar  com a  seguinte  redação,  ficando  o  artigo  acrescido  dos

seguintes §§ 9° e 10:

“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

essa situação.

(...)

§ 2° – As aulas  atribuídas por exigência curricular  não estão incluídas no limite

estabelecido no “caput” deste artigo.

(...)

§ 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  trinta  e  seis  horas,

excluídas desse total as aulas assumidas por exigência curricular.

(...)

§ 9° – Somente em decorrência de substituição, no m esmo 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
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inferior a dezoito horas-aula semanais.

§ 10 – Ao servidor alcançado pelo art. 7° da Lei Co mplementar n° 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.”.

Art. 14 – O “caput” do art. 6° da Lei n° 15.304, de  11 de agosto de 2004, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art.  6° –  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.”.

Art. 15 – O inciso I do art. 3° da Lei n° 15.466, d e 13 de janeiro de 2005, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3° – (...)

I – na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – Sectes –, na

Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais – Cetec –, na Fundação de Amparo à

Pesquisa do Estado de Minas Gerais – Fapemig –, na Fundação João Pinheiro – FJP

–, no Instituto de Geociências Aplicadas – IGA – e na Fundação Centro Internacional

de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas – Hidroex –, cargos das

carreiras de:”.

Art. 16 – O título do item I.1 do Anexo I da Lei n° 15.466, de 2005, passa a ser: “I. 1.

Sectes, Cetec, Fapemig, FJP, IGA e Hidroex”.

Art. 17 – O título do item II.1 do Anexo II da Lei n° 15.466, de 2005, passa a ser:

“II.1 – Sectes, Cetec, Fapemig, FJP, IGA e Hidroex”.

Art. 18 – O inciso I do art. 3° da Lei n° 15.468, d e 13 de janeiro de 2005, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3° – (...)

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
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Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego – Sete –, na Fundação de Educação

para o Trabalho de Minas Gerais – Utramig –, 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. 19 – O título do item I.1 do Anexo I da Lei n° 15.468, de 2005, passa a ser: “I.1

– Sedese, Seej, Sedru, Sede, Setur, Seapa, Sete, Utramig, Agência RMBH e Arsae-

MG”.

Art. 20 – O título do item II.1 do Anexo II da Lei n° 15.468, de 2005, passa a ser:

“II.1 – Sedese, Seej, Sedru, Sede, Setur, Seapa, Sete, Utramig, Agência RMBH e

Arsae-MG”.

Art. 21 – Os incisos I e II do art. 3° da Lei n° 15 .470, de 13 de janeiro de 2005,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3° – (...)

I  –  na  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  –  Seplag  –,  na

Controladoria-Geral do Estado – CGE –, na Secretaria de Estado de Fazenda – SEF

–, na Secretaria de Estado de Governo – Segov –, na Secretaria de Estado de Casa

Civil  e de Relações Institucionais,  no Escritório  de Representação do Governo do

Estado de Minas Gerais em Brasília – ERMG-BR –, no Escritório de Representação

do  Governo  do  Estado  de  Minas  Gerais  no  Rio  de  Janeiro  –  ERMG-RJ  –,  na

Advocacia-Geral do Estado – AGE – e no Gabinete Militar do Governador, cargos das

carreiras de:

(...)

II  – na Seplag, na CGE, na Segov, na Secretaria de Estado de Casa Civil  e de

Relações Institucionais, no ERMG-BR, no ERMG-RJ, na AGE, no Gabinete Militar do

Governador e na Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais, cargos das carreiras

de:”.

Art. 22 – O inciso I do § 2° do art. 45 da Lei n° 1 5.470, de 2005, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 45 – (...)

I – trinta ou quarenta horas para os ocupantes de cargos na Seplag, na SEF, na IO-
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MG e na CGE, conforme a situação de cada servidor na data de publicação desta

lei;”.

Art. 23 – O título do item I.1 do Anexo I da Lei n° 15.470, de 2005, passa a ser: “I.1

–  Seplag,  SEF,  Segov,  CGE,  AGE,  ERMG-BR,  ERMG-RJ,  Gabinete  Militar  do

Governador e Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais”.

Art. 24 – O título do item I.2 do Anexo I da Lei n° 15.470, de 2005, passa a ser: “I.2

– Seplag, Segov, CGE, AGE, ERMG-BR, ERMG-RJ, Gabinete Militar do Governador

e Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais”.

Art. 25 – O título do item II.1 do Anexo II da Lei n° 15.470, de 2005, passa ser: “II.1

–  Seplag,  SEF,  Segov,  CGE,  AGE,  ERMG-BR,  ERMG-RJ,  Gabinete  Militar  do

Governador e Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais:”.

Art. 26 – O título do item II.2 do Anexo II da Lei n° 15.470, de 2005, passa ser: “II.2

– Seplag, Segov, CGE, AGE, ERMG-BR, ERMG-RJ, Gabinete Militar do Governador

e Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais:”.

Art. 27 – O título do item III.1 do Anexo III da Lei n° 15.470, de 2005, passa a ser:

“III.1 – Seplag, SEF, AGE, Segov, CGE, ERMG-BR, ERMG-RJ e Gabinete Militar do

Governador”.

Art. 28 – O título do item III.2 do Anexo III da Lei n° 15.470, de 2005, passa a ser:

“III.2  –  Seplag,  AGE,  Segov,  CGE,  ERMG-BR,  ERMG-RJ  e  Gabinete  Militar  do

Governador”.

Art. 29 – O título do item VI.1 do Anexo VI da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de

2005, passa a ser: “VI.1. Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras da Secretaria

de Estado de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior – Sectes –, da Fundação Centro

Tecnológico de Minas Gerais  – Cetec –,  da Fundação de Amparo à Pesquisa do

Estado  de  Minas  Gerais  –  Fapemig  –,  da  Fundação  João  Pinheiro  –  FJP –,  do

Instituto de Geociências Aplicadas – IGA – e da Fundação Centro Internacional de

Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas – Hidroex”.

Art. 30 – O título do item VIII.1 do Anexo VIII da Lei n° 15.961, de 2005, passa a ser:

“VIII.1.  Tabelas  de  Vencimento  Básico  das  Carreiras  da  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento  Social  –  Sedese  –,  da  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude – Seej –, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política
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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  Secretaria  de  Estado  de

Trabalho e Emprego – Sete –, da Fundação de Educação para o Trabalho de Minas

Gerais – Utramig –, da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo

Horizonte – Agência RMBH – e da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento

de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais – Arsae-MG”.

Art. 31 – O “caput” do art. 24 da Lei n° 17.600, de  1° de julho de 2008, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art.  24  –  Farão  jus  ao  Prêmio  por  Produtividade  os  servidores  em  atividade,

ocupantes  de  cargo  de  provimento  efetivo  ou  de  provimento  em  comissão  ou

detentores de função pública de que trata a Lei n° 10.254, de 20 de julho de 1990,

inclusive os dirigentes de órgãos e entidades e seus respectivos adjuntos e vices, que

no período de referência estiveram em efetivo exercício, nos termos de ato formal, em

órgão ou entidade com Acordo de Resultados vigente, por período mínimo definido

em regulamento.”.

Art. 32 – O § 3° do art. 8° da Lei n° 18.185, de 4 de junho de 2009, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 8° – (...)

§ 3° – A autoridade contratante fica autorizada a p rever, no Acordo de Resultados,

cláusula de pagamento de Prêmio por Produtividade, cujo cálculo será definido em

decreto, observados os parâmetros da Lei n° 17.600,  de 1° de julho de 2008.”.

Art.  33 – 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 III desta

lei.

Art. 34 – A Lei nº 18.975, de 2010, fica acrescida do seguinte art. 11-A:

“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.”.

Art. 35 – O art. 11 da Lei n° 19.490, de 13 de jane iro de 2011, passa vigorar com a
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seguinte redação:

“Art. 11 – Não serão admitidos a averbação e o desconto de consignação relativos 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).”.

Art. 36 – O “caput” do art. 3° da Lei Delegada n° 9 4, de 29 de janeiro de 2003,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3° – O Conselho Estadual da Juventude é compo sto por quatorze membros,

com  idade  máxima  de  trinta  e  cinco  anos,  sete  deles  representantes  do  Poder

Executivo,  indicados  pelo  Governador  do  Estado,  e  os  demais,  representantes

indicados pelos seguintes órgãos e entidades:".

Art.  37  –  O  art.  134  da  Lei  Delegada  n° 180,  de  20  de  janeiro  de  2011,  fica

acrescido dos seguintes §§ 8° e 9°:

“Art. 134 – (...)

§ 8° – 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,  excepcionalmente,  à  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  para

exercerem as atribuições dos respectivos cargos de provimento efetivo.

§ 9° – A cessão de que trata o § 8° será realizada com ônus para a Secretaria de

Estado de Defesa Social, cabendo a esse órgão a gestão das pastas funcionais dos

servidores oriundos da Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude.”.

Art. 38 – Ficam reajustados em 10% (dez por cento) a partir de 1° de maio de 2010

os valores da vantagem pessoal de que trata o § 3° do art. 1° da Lei n° 10.470, de 15

de abril de 1991.

Art. 39 – Para o período de referência de 2009, poderá haver pagamento do Prêmio

por Produtividade ao pessoal contratado, independentemente de previsão contratual,

se o órgão ou a entidade contratante houver firmado Acordo de Resultados e houver

alcançado as metas pactuadas no período de referência correspondente, observados

os parâmetros da Lei n° 17.600, de 2008.

Art. 40 – A diferença entre o provento do servidor do Instituto de Previdência dos

Servidores do Estado de Minas Gerais – Ipsemg – cujo ato de aposentadoria tenha

sido publicado até a data do início da vigência da Lei n° 14.683, de 30 de julho de
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2003, com direito a percepção da remuneração de cargo de provimento em comissão,

e o valor resultante da correlação prevista no Anexo V.11.1 da Lei Delegada n° 175,

de 26 de janeiro de 2007, passa a ter natureza de vantagem pessoal nominalmente

identificada, sujeita à atualização decorrente de revisão geral da remuneração dos

servidores estaduais ou de previsão expressa em lei.

Parágrafo único – O disposto no  “caput”  deste  artigo  aplica-se ao  servidor  que

tenha  se  afastado  do  serviço  em  virtude  de  requerimento  de  aposentadoria

protocolado até a data do início da vigência da Lei n° 14.683, de 30 de julho de 2003,

desde que os requisitos  para a aquisição do direito à aposentadoria tenham sido

cumpridos até aquela data.

Art.  41 – Ao servidor colocado à disposição de outro órgão ou Poder que tenha

retornado ao órgão de origem ficam assegurados os direitos e vantagens inerentes ao

exercício de seu cargo ou emprego de origem, mediante comprovação de avaliação

realizada pelo titular do órgão em que estava em exercício.

Art. 42 – O servidor colocado à disposição de outro órgão ou Poder terá direito a

aposentadoria no órgão de destino,  com os direitos e deveres do cargo exercido,

desde que o tempo em que esteve à disposição seja superior ao tempo de serviço

prestado no órgão de origem.

Art. 43 – Ao servidor que, em função de sua lotação por determinação superior ou

por exercício de mandato eletivo, não tenha feito jus ao desenvolvimento na carreira é

assegurado o reposicionamento na carreira correspondente ao período da referida

lotação.

Art. 44 – Para aplicação do disposto no § 1° do art . 1° da Lei n° 14.683, de 30 de

julho de 2003, será considerado o tempo de efetivo exercício em cargo de provimento

em comissão exercido pelo servidor a que se refere o art. 4° da Lei n° 10.254, de 20

de julho de 1990.

Art. 45 – Fica revogado o Anexo da Lei n° 14.693, d e 2003.

Art. 46 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2011.

Gustavo Corrêa, Presidente e relator – Ivair Nogueira – Luzia Ferreira – Bonifácio

Mourão – Délio Malheiros.
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ANEXO I

(a que se refere o art. 2° da Lei n° , de de de 201 1)

“ANEXO I

(a que se refere o art. 14 da Lei n° 14.695, de 30 de julho de 2003)

* - O Anexo I,  a que se refere o art. 14 da Lei n° 14.695, de 30 de julho de 2003, foi

publicado no “Diário do Legislativo” de 15.7.2011.

ANEXO II

(a que se refere o art. 6° da Lei n° , de de de 201 1)

“ANEXO III

(a que se refere o § 5° do art. 49 da Lei n° 15.462 , de 13 de janeiro de 2005)

Quantitativo dos Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda nº 49/2001 e das

Funções Públicas Não Efetivadas do Grupo de Atividades de Saúde

* - O Anexo III contendo o Quantitativo dos Cargos Resultantes de Efetivação pela

Emenda nº 49/2001 e das Funções Públicas Não Efetivadas do Grupo de Atividades

de Saúde foi publicado no “Diário do Legislativo” de 15.7.2011.

ANEXO III

(a que se refere o art. da Lei n° , de de de 2011)

“ANEXO II

(a que se refere o parágrafo único do art. 1° da Le i n° 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 a que se refere o parágrafo único do art. 1° da Lei n° 18.975, de 29 de

junho de 2010,  contendo a Carreira de Professor  de  Educação Básica da Polícia

Militar,  carga  horária  de  trabalho  24  horas  semanais,  foi  publicado  no  “Diário  do

Legislativo” de 15.7.2011.

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

* - O Anexo II a que se refere o parágrafo único do art. 1° da Lei n° 18.975, de 29 de

junho de 2010,  contendo a Carreira de Professor  de  Educação Básica da Polícia

Militar,  carga  horária  de  trabalho  30  horas  semanais,  foi  publicado  no  “Diário  do

Legislativo” de 15.7.2011.
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COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 13/7/2011, as seguintes comunicações:

Do Deputado Sávio Souza Cruz notificando sua ausência do País no período de 13

a 30/7/2011. (- Ciente. Publique-se.)

Do Deputado João Vítor Xavier notificando sua ausência do País no período de 14

a 31/7/2011. (- Ciente. Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 16 DE JULHO DE 2011

ATAS

ATA DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 14/7/2011

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro, José Henrique e Célio Moreira

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

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

Proposições: Projetos de Lei nºs 2.211 a 2.223/2011 - Requerimentos nºs 1.235 a

1.260/2011  -  Requerimentos  dos  Deputados  Duarte  Bechir,  Fabiano  Tolentino,

Sargento Rodrigues,  Fred Costa (2),  Dalmo Ribeiro  Silva,  João Leite e Sebastião

Costa - Comunicações: Comunicações das Comissões de Administração Pública, de

Defesa do Consumidor, de Transporte, de Esporte, de Direitos Humanos, de Saúde,

de  Segurança  Pública,  da  Pessoa  com  Deficiência,  de  Política  Agropecuária,  do

Trabalho e de Cultura e dos Deputados Sávio Souza Cruz e Bruno Siqueira - Registro

de presença - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Rogério Correia, Carlin

Moura,  Sargento  Rodrigues  e  Paulo  Lamac  -  2ª  Parte  (Ordem  do Dia):  1ª  Fase:

Abertura de Inscrições -  Questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião -

Comunicação  da  Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Designação  de

Comissões: Comissões de Representação (2) - Questão de ordem - Despacho de

Requerimentos:  Requerimentos  dos  Deputados  Fabiano  Tolentino,  Sargento

Rodrigues,  Fred  Costa  (2),  João  Leite,  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Sebastião  Costa;

deferimento  -  Palavras  do  Sr.  Presidente  -  Discussão  e  Votação  de  Indicações:

Indicações, feitas pelo Governador do Estado, dos nomes do Sr.  Antônio Abrahão

Caram Filho para o cargo de Diretor da Arsae-MG , do Sr. Jorge André Periquito para

o cargo de Presidente da Utramig, do Sr. José Geraldo Oliveira Silva para o cargo de

Presidente da Fucam, da Sra. Ana Maria Pacheco para o cargo de Presidente da

Faop; aprovação - Questão de ordem - Indicação, feita pelo Governador do Estado,

do nome do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim para o cargo de Diretor-Geral da IO-MG;

discurso do Deputado Durval Ângelo; questão de ordem; votação secreta; aprovação

-  Indicações,  feitas  pelo  Governador  do Estado,  dos nomes  do Cel.  PM Eduardo
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Mendes de Sousa para o cargo de Diretor-Geral do IPSM, do Sr. Altino Rodrigues

Neto para o cargo de Diretor-Geral do IMA, do Sr. Luiz Afonso Vaz de Oliveira para o

cargo de Presidente da Ruralminas, da Sra. Irene de Melo Pinheiro para o cargo de

Presidente da FHA, da Sra. Jomara Alves da Silva para o cargo de Presidente do

Ipsemg, do Sr. Fernando Viana Cabral para o cargo de Presidente do Iepha-MG, do

Sr. Marcílio César de Andrade para o cargo de Presidente do Cetec, do Sr. Camillo

Fraga Reis para o cargo de Diretor-Geral da Agência RMBH, do Sr. Marcos Affonso

Ortiz  Gomes  para  o  cargo  de  Diretor-Geral  do  IEF,  da  Sra.  Cláudia  Lúcia  Leal

Werneck para o cargo de Diretora-Geral do IGA, do Sr.  Rúbio de Andrade para o

cargo de Diretor-Geral do Idene, do Sr. Antônio Carlos Tardeli para o cargo de Diretor-

Geral do Detel-MG, do Sr.  Ricardo Afonso Raso para o cargo de Diretor-Geral da

Ademg, do Sr. Paulo Roberto Menicucci para o cargo de Diretor-Geral da Lemg, da

Sra. Júnia Guimarães Mourão Cioffi para o cargo de Presidente da Hemominas, do

Sr.  Ivonei  Abade Brito  para  o  cargo de Diretor-Geral  do  Iter-MG,  e da  Sra.  Célia

Pimenta Barroso Pitchon para o cargo de Ouvidora-Geral do Estado; aprovação - 2ª

Fase: Discussão e Votação de Proposições: Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei

nº 2.088/2011; aprovação com a Emenda nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de

Lei  nº  5.092/2010;  requerimento  do  Deputado  Tiago  Ulisses;  deferimento;

requerimento  do  Deputado  Tiago  Ulisses;  aprovação;  suspensão  e  reabertura  da

reunião;  prorrogação  da  reunião;  votação  do  Substitutivo  nº  2,  salvo  emendas  e

destaques; aprovação; prejudicialidade do Substitutivo nº 1 e das Emendas nºs 5 a 14

e 18; votação dos arts. 41 a 44 do Substitutivo nº 2; rejeição; prejudicialidade das

Emendas nºs 1 a 4; votação das Emendas nºs 15 a 17 e 19 a 21; rejeição - Votação,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº  1.759/2011;  requerimento do Deputado Rogério

Correia;  deferimento;  votação  do  Substitutivo  nº  1,  salvo  emendas;  aprovação;

votação das Emendas nºs 1 e 2; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei

nº 2.109/2011; votação do projeto, salvo emendas e subemenda; aprovação; votação

das Emendas nºs 1 a 3 e da Subemenda nº 1 à Emenda nº 3; aprovação - votação da

Emenda  nº  4;  rejeição  -  Votação,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  974/2011;

aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.064/2011; aprovação na

forma do vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.231/2011;
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aprovação na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1 - Votação, em 1º

turno, do Projeto de Lei nº 6/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1, com a

Emenda nº 1 e a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto

de Lei nº 326/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 1 -

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 355/2011; aprovação - Votação, em 1º

turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  636/2011;  aprovação  na  forma  do  Substitutivo  nº  2;

prejudicialidade do Substitutivo  nº  1 -  Votação,  em 1º turno,  do Projeto de  Lei  nº

713/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto

de Lei nº 717/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1, com as Emendas nº 3 a

8 e as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 1 e 2; prejudicialidade das Emendas nºs 1 e

2 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 823/2011; requerimento do Deputado

Paulo Lamac; deferimento; votação do Substitutivo nº 1; aprovação - Votação, em 1º

turno, do Projeto de Lei nº 824/2011; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de

Lei nº 846/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 936/2011; aprovação com as Emendas nºs 1 e 2 - Votação, em 1º

turno, do Projeto de Lei nº 1.220/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 -

Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.801/2011;  aprovação  na  forma  do

Substitutivo nº 1 - Declarações de voto - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Paulo Guedes - Dilzon Melo - 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 - Carlin Moura - Carlos Henrique -

Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio

Malheiros - Delvito Alves - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir  -

Duilio de Castro - Durval Ângelo - 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 - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Paulo
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Lamac - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso -

Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - 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.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- A Deputada Maria Tereza Lara, 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

Do  Sr.  Cláudio  Renato  dos  Santos  Costa,  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça,

prestando  informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.125/2011,  em  atenção  a

pedido  da  Comissão  de  Justiça,  e  encaminhando  planilhas  com  a  estimativa  do

impacto financeiro-orçamentário da revisão anual dos vencimentos e dos proventos

dos servidores desse Tribunal e do Tribunal de Justiça Militar. (- Anexe-se ao Projeto

de Lei nº 2.125/2011.)

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:

PROJETO DE LEI Nº 2.211/2011

Declara de utilidade pública o Lar Espírita Irmã Valquíria, com sede no Município de
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Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Lar Espírita Irmã Valquíria, com sede

no Município de Uberaba.

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

Sala das Reuniões, 14 de julho de 2011.

Antonio Lerin

Justificação: O Lar Espírita Irmã Valquíria é uma associação civil de direito privado,

de  caráter  científico,  filosófico,  religioso,  beneficente,  educacional,  cultural  e

assistencial, sem fins lucrativos, em funcionamento desde 16/11/2002, que tem por

finalidade estudar a doutrina espírita, de acordo com a Codificação de Allan Kardec,

as  obras  subsidiárias  da  Terceira  Revelação  e  o  Evangelho;  realizar  sessões

experimentais  e  práticas  para  a  obtenção  e  pesquisa  de  fenômenos  espíritas  e

científicos e sessões para o desenvolvimento de médiuns; praticar a caridade por

todos  os  meios  ao  seu  alcance;  promover  a  educação  dos  setores  carentes  da

comunidade,  mantendo,  se  necessário,  departamentos  e  entidades  para  tal  fim;

divulgar  a  doutrina  espírita;  promover  e  incentivar  atividades  espíritas  artístico-

literárias; promover e propiciar à comunidade local a assistência social.

A associação cumpre os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão  pela  qual  esperamos  a  anuência  dos  nobres  colegas  à  concessão  do

correspondente título declaratório.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.212/2011

Declara de utilidade pública o Instituto de Apoio Psicopedagógico de Minas Gerais,

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 Apoio Psicopedagógico de

Minas Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 14 de julho de 2011.

Carlos Mosconi

Justificação: O Instituto de Apoio Psicopedagógico de Minas Gerais, fundado no dia

18/7/2009,  é  uma entidade  sem  fins  lucrativos,  com  sede  no  Município  de  Belo

Horizonte. Tem por fim a realização de atividades socioeducacionais e culturais, por

meio da criação e manutenção de escolas, centros de convivência e atendimento

personalizado para os que precisam.

Sua diretoria não recebe nenhum tipo de remuneração, nem seus associados ou

mantenedores recebem vantagem, lucro ou bonificação de qualquer forma. Toda a

renda do Instituto é destinada à realização de seus objetivos.

- 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 2.213/2011

Declara  de  utilidade pública  a Associação de Desenvolvimento  Comunitário  dos

Moradores e Amigos dos Bairros Barrocada, Jardim e Santa Cruz – Amab –, com

sede no Município de Jesuânia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Desenvolvimento

Comunitário dos Moradores e Amigos dos Bairros Barrocada, Jardim e Santa Cruz –

Amab –, com sede no Município de Jesuânia.

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

Sala das Reuniões, 14 de julho de 2011.

Duarte Bechir

Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública a Associação

de Desenvolvimento Comunitário  dos Moradores e Amigos dos Bairros Barrocada,

Jardim  e  Santa  Cruz  –  Amab.  Com  sede  no  Município  de  Jesuânia, em  pleno

funcionamento desde sua fundação, é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, com

duração indeterminada.

A entidade tem como finalidade melhorar a qualidade de vida da comunidade e

proteger o meio ambiente, através da educação profissional, especial e ambiental.
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Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento das suas atividades assistenciais, tendo em vista que ela mesma

atende os requisitos constantes na Lei n° 12.972, d e 27/7/98.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.214/2011

Dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo ao Desenvolvimento Industrial e cria

no Estado o Arranjo Produtivo Local Metal-Mecânico da Região Metropolitana do Vale

do Aço.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a política estadual de incentivo ao desenvolvimento industrial

e criado o Arranjo Produtivo Local Metal-Mecânico da Região Metropolitana do Vale

do Aço - APL-RMVA.

Art. 2º - A política de que trata esta lei tem como objetivos:

I - fomentar as ações e atividades voltadas para a melhoria da capacidade produtiva

metal-mecânica  regional  por  meio  do  estímulo  à  complementaridade  das  cadeias

produtivas locais;

II - criar incentivos fiscais, tributários e financeiros visando à atração de empresas e

de investidores dos setores metal-mecânico, siderurgia, mineração, construção civil,

naval, energia eólica, petróleo e gás natural;

III - qualificar e apoiar as empresas estabelecidas no Estado, visando ao ganho de

escala e à participação no mercado nacional e internacional;

IV - incentivar a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação tecnológica, com foco na

atividade empresarial, em ganhos de competitividade industrial, eficiência coletiva e

certificação na qualidade de bens e serviços comuns;

V  -  divulgar,  em  âmbito  regional,  as  oportunidades  de  aproveitamento  de

ocorrências externas favoráveis às atividades do setor;

VI  -  ampliar,  em todos os níveis,  a capacitação e  qualificação profissional  para

atender às demandas do setor, inclusive dos fornecedores;
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VII - facilitar o aumento e a distribuição da renda e das oportunidades de trabalho,

bem como a melhoria da qualidade do trabalho;

VIII - estimular o vínculo entre empresas e instituições públicas e privadas;

IX - contribuir para a captação de recursos financeiros;

X  -  estimular  as  compras  governamentais  com  finalidade  do  abastecimento

institucional;

XI -  promover a compatibilização da atividade produtiva com a responsabilidade

ambiental sustentável.

Art.  3º  -  Para  consecução  dos  objetivos  previstos  nesta  lei,  compete  ao  Poder

Executivo:

I - promover o fomento de assistência técnica, pesquisa, e de financiamentos de

atividades pertinentes aos setores metal-mecânico, siderurgia, mineração, construção

civil, naval, energia eólica, petróleo e gás natural;

II - fomentar investimentos em infraestrutura e logística;

III  -  promover articulações junto a agências e instituições estaduais,  nacionais e

internacionais visando à captação de recursos financeiros e tecnológicos;

IV - incentivar a incubação de empresas, consórcios e cooperativas;

V  -  realizar  estudos  com  vistas  à  adoção  de  incentivos  fiscais  destinados  às

empresas e investidores do setor;

VI  -  incentivar  o  desenvolvimento  tecnológico  das  empresas  do  setor,  inclusive

fornecedores, com ênfase na agregação de valor;

VII – promover articulações, no âmbito da Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão - Seplag -, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - Sede - ,

da Secretaria de Estado da Fazenda - SEF -, da Secretaria de Estado de Ciência,

Tecnologia e Ensino Superior - Sectes -, do Instituto de Desenvolvimento Integrado de

Minas Gerais - Indi -, do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG -,

da  Companhia de  Desenvolvimento  Econômico de Minas Gerais  -  Codemig  -,  da

Fundação João Pinheiro - FJP -, da Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG

- e da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais -  Cetec -, junto ao Instituto

Euvaldo Lodi - IEL do Sistema Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais -

Fiemg  -,  ao  Sindicato  Intermunicipal  das  Indústrias  Metalúrgicas,  Mecânica  e  de
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Material Elétrico de Ipatinga - Sindimiva -, ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e

Pequenas Empresas - Sebrae-MG - e ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e

Comércio Exterior, responsável pela política nacional dos Arranjos Produtivos Locais -

APL's -, visando a desenvolver ações integradas que consolidem o APL-RMVA;

VIII - fomentar investimentos em programa de qualificação e normatização técnica

de  processos,  produtos,  insumos  e  serviços  para  certificação  de  qualidade,  que

priorizem demandas específicas do APL-RMVA;

IX -  fomentar  a prospecção estratégica de mercados nacional  e internacional,  a

inovação e a pesquisa tecnológica aplicada ao arranjo produtivo local do APL-RMVA;

X -  incentivar  a  pesquisa  e  o  desenvolvimento  de  estatísticas  e  de  tecnologias

voltadas para a organização institucional do APL-RMVA;

XI  -  estimular  a  promoção,  realização  e  incentivo  à  participação  em  feiras,

exposições e outros eventos vinculados ao setor produtivo metal-mecânico;

XII - consignar dotação orçamentária específica;

XIII  -  incentivar  a participação de estabelecimentos ou  consórcios  instalados no

APL-RMVA de que trata esta lei nos processos licitatórios, ou priorizar a participação

quando de processos de contratação direta para obras públicas, desenvolvidos por

órgãos da administração direta ou indireta e empresas de economia mista do Estado,

gerados  pelas  atividades  relacionadas  aos  serviços  públicos  nas  áreas  de

saneamento, saúde, transportes, energias elétrica e eólica, defesa social, educação,

habitação e infraestrutura;

XIV - instituir linhas de crédito e financiamento e programas regulares de incentivo à

importação de máquinas, equipamentos, tecnologias e serviços industrializados pelas

empresas instaladas no APL-RMVA;

XV - instituir linhas de crédito e financiamento e programas regulares de incentivo à

exportação de produtos e serviços industrializados no APL-RMVA;

XVI  -  ampliar  a oferta de cursos de  capacitação e qualificação profissional  nas

áreas afins ao setor, inclusive dos fornecedores;

XVII - promover estudos sobre as repercussões sociais e ambientais dos impactos

gerados pelas atividades do setor, visando ao desenvolvimento sustentável.

Art. 4º - São medidas para a concretização da Política:
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I - a concessão de benefícios fiscais, tributários e financeiros, 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 - a realização de convênios de cooperação e assessoria técnica com instituições

de fomento, tecnológicas, de pesquisa e financeira nacionais e internacionais, e com

órgãos especializados da administração pública direta e indireta;

III - a concessão de incentivos fiscais relativos a tributos de competência municipal

e federal, mediante convênios do Estado com Municípios e a União.

Parágrafo único - Aos estabelecimentos instalados no APL-RMVA de que esta trata

lei, quando da fabricação de peças, equipamentos, insumos, bens e serviços comuns

para  a  indústria  naval  poderá  ser  concedido  regime  especial  de  tributação  e

recolhimento  específicos  do  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de

Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  ou

Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,  nos termos e condições estabelecidas

pelos órgãos competentes do Poder Executivo, sem prejuízo do enquadramento nos

incisos I, II e III do “caput” deste artigo.

Art. 5º - Fica criado, no prazo de sessenta dias contados da data de publicação

desta lei, o Comitê Gestor de Desenvolvimento do APL-RMVA, com a finalidade de

coordenar,  orientar,  executar e dinamizar a produção e a difusão da inovação em

produtos, processos, gestão e comercialização, e de promover a implementação das

medidas previstas nesta lei.

§  1º  -  O  Comitê  Gestor  será  composto  por  doze  membros  efetivos  e  seus

respectivos suplentes, assim discriminados:

I - quatro representantes dos Municípios que integram a Região Metropolitana do

Vale do Aço, indicados pelos Prefeitos;

II  -  cinco  representantes  das  empresas  instaladas  no  APL-RMVA,  sendo  três

indicados pelo Sindicato Intermunicipal das Indústrias do Vale do Aço - Sindimiva - e
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dois pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg -;

III - um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico -

Sede -, indicado pelo Governador do Estado;

IV - um representante do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG -,

indicado pelo Governador do Estado;

V - um representante da Assembleia Legislativa, indicado pelo Presidente da Mesa

da Assembleia.

§ 2º - Cabe ao Comitê Gestor eleger seu Presidente e elaborar o seu regimento e o

do APL-RMVA.

§ 3º - As decisões do Comitê Gestor serão tomadas por maioria simples de seus

membros presentes à reunião, cabendo ao Presidente o voto de qualidade, no caso

de empate.

§ 4º  -  Os membros do Comitê Gestor terão mandato de dois anos, permitida a

recondução.

§ 5º - Os membros do Comitê Gestor não receberão remuneração, vantagens ou

benefícios  por  nenhuma  forma,  título  ou  pretexto,  pelas  atividades  nele

desenvolvidas.

Art.  6º  -  Para  viabilizar  a  implementação  da  Política  Estadual  de  Incentivo  ao

Desenvolvimento Industrial e de criação no Estado do APL-RMVA de que trata esta

lei, será instituída a Frente Parlamentar Estadual em Apoio ao Arranjo Produtivo Local

Metal-Mecânico da Região Metropolitana do Vale do Aço.

Art. 7º - A Frente Parlamentar Estadual em Apoio ao Arranjo Produtivo Local Metal-

Mecânico  da  Região  Metropolitana  do  Vale  do  Aço  adotará  como  princípio  a

promoção de intercâmbio entre as entidades de classe do setor metal-mecânico e o

poder público e participará das discussões relativas à política econômica do Estado e

a questões tributárias e de regulação do mercado.

Art. 8º - As ações e atividades voltadas para o alcance dos objetivos da Política

Estadual  de  Incentivo  ao  Desenvolvimento  Industrial  e  de  Criação  no  Estado  do

Arranjo  Produtivo  Local  Metal-Mecânico  da  Região  Metropolitana do Vale  do  Aço

serão orientadas pela realização de fóruns, seminários, audiências públicas, debates

e  outros  eventos  que se  façam  necessários  à  consecução do disposto  nesta  lei,
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sempre em parceria com entidades de classe do setor metal-mecânico e com o poder

público.

Art. 9º - Cabe ao Poder Executivo enviar à Assembleia Legislativa, semestralmente,

os dados estatísticos relativos a implementação da Política Estadual de Incentivo ao

Desenvolvimento Industrial e de Criação do Arranjo Produtivo Local Metal-Mecânico

da Região Metropolitana do Vale do Aço de que trata esta lei, aí incluídos o número

de empresas atendidas e o montante de recursos liberados pelas linhas de crédito

oficiais.

Art. 10 - A empresa beneficiada com a concessão dos incentivos e benefícios fiscais

previstos  nesta  lei  remeterá  ao  governo  do  Estado  e  à  Assembleia  Legislativa,

anualmente, seu balanço geral.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de julho de 2011.

Rosângela Reis

Justificação: Esta proposição visa construir um ambiente favorável à implementação

de políticas públicas integradas que possam consolidar o desenvolvimento do Arranjo

Produtivo Local Metal-Mecânico da Região Metropolitana do Vale do Aço, por meio do

fomento da participação do poder público, de forma competitiva e sustentável, nos

diversos elos que compõem a cadeia produtiva local do setor.

A promoção de ações articuladas com o aproveitamento de oportunidades advindas

da descoberta do pré-sal no país, bem como das cadeias produtivas dos setores de

petróleo, gás natural, sucroalcooleiro, energias renováveis, mineração e siderúrgico,

dos quais a indústria metal-mecânica é transversal, é fundamental para o crescimento

e para a perenidade das empresas de que trata este projeto.

Esse esforço refletirá diretamente no fortalecimento da economia do Estado, pois

atrairá  novos  fornecedores  e  prestadores  de  serviços  especializados,  inovação

tecnológica e agregação de valor nos serviços prestados.

A Região Metropolitana do Vale do Aço - RMVA - possui um Produto Interno Bruto -

PIB - de grande relevância no país. Sedia grandes empresas de renome nacional e

internacional,  como a Usiminas, Usiminas Mecânica, Aperam (antiga Arcelor Mittal

Inox  e  Acesita)  e  Cenibra.  Em  seu  perfil  econômico  existem  várias  empresas
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relacionadas  com  os  diversos  elos  da  cadeia  produtiva  do  setor  industrial,

caracterizando  sua  principal  vocação.  Destacam-se  empresas  industriais  e  de

prestação de serviços dos segmentos de usinagem, estruturas metálicas, caldeiraria

e bens de capital sob encomenda.

Localizada em posição geográfica privilegiada, a RMVA atinge um raio de cidades

que  formam  grandes  centros  de  consumo  e  de  produção  ao  longo  da  BR-381,

contando  ainda  com  aeroporto  e  ferrovia.  Portanto,  vislumbra-se  que  a  região

favorecerá o desenvolvimento de atividades próprias do setor metal-mecânico, com

foco na busca pela competitividade empresarial, estrutural e sistêmica.

Com  declarada  importância  no  fornecimento  de  serviços  e  de  produtos  para

organizações de grande porte, as empresas que compõem o APL-RMVA viram-se

dentro  de  um  mercado  comprador  com  razoável  estabilidade  e  frequência  de

cotações.  Na  medida  em  que  essa  situação  proporcionou  uma  certa  apatia  na

agressividade de mercado desse grupo de empresas, também gerou um crescimento

minimamente  sustentável  ao  longo  dos  anos,  principalmente  pelo  fato  de  haver

diligenciamento das entregas e a exigência de certificações pelo cliente, como por

exemplo a ISO/9000.

A  principal  matéria  prima  utilizada  pelas  empresas  é  adquirida  de  grandes

empresas distribuidoras diminuindo o poder de fogo na compra desse item, dado o

alto custo de aquisição. Considerando que um dos principais produtores encontra-se

em Ipatinga, a atual perspectiva de implantação de uma distribuidora de aço local

afetará para melhor a competitividade das empresas já instaladas no APL-RMVA de

que trata esta proposição.

Importante salientar que atualmente os empresários da região estão estruturando

uma Central de Negócios, com a adoção de procedimentos de compras coletivas.

A atual avaliação do cenário econômico face à crise iniciada em setembro de 2008

potencializa do ponto de vista negativo a dependência do segmento de siderurgia.

Considerando esse cenário, as empresas instaladas no APL-RMVA de que trata este

projeto  têm  buscado  ampliar  seu  portfólio  de  clientes.  Esse  esforço  trouxe  a

confirmação da participação de três importantes segmentos econômicos: usinagem,

estruturas  metálicas,  caldeiraria  e  bens  de  capital  sob  encomenda,  em  outras
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importantes cadeias produtivas da economia do país, tais como: mineração, indústria

naval, construção civil, petróleo e gás natural, energias renováveis, sucroalcooleira,

aviação,  celulose  e  automobilístico,  por  exemplo.  Desse  modo,  vislumbrar

oportunidades de mercado que se configurem em negócios tem uma razão técnica de

existir e de ser trabalhada.

Nesse sentido,  atualmente  a  iniciativa  privada busca  desenvolver  ações  para  a

consolidação  do  APL-RMVA,  trabalhando  na  prospecção  de  mercado  e  na

identificação de possibilidades de negócio com foco no aumento  do  uso da atual

capacidade instalada das empresas e possível participação em outras praças, bem

como nichos de mercado que possam se configurar em mudança de posicionamento

estratégico para o fortalecimento da economia do Estado.

A  Central  de  Negócios  e  as  ações  de  Prospecção  de  Mercado  têm  caráter

complementar,  pois  estimulam  vendas  conjuntas.  Vale  lembrar  que  nesse  caso

poderemos, também, estimular um salto de patamar tecnológico das empresas, pois

identificar  possíveis  demandantes  proporciona  cooperação  entre  as  empresas  do

setor nas perspectivas horizontal ou vertical.

Considerando como premissa que a identificação de tendências de mercado de

atuação dentro do APL-RMVA, a partir de uma nova realidade tecnológica e de gestão

competitiva, posicionará as empresas enquanto importantes “players”, investimentos

em  tecnologia,  análises  de  maturação de investimento  bem  definidas  e  apoio  de

instituições de pesquisa tornam-se primordiais.

A  participação do APL-RMVA na feira Navalshore,  realizada no Rio  de  Janeiro,

possibilitou a inserção, em definitivo, de empresas mineiras no fornecimento direto

para  estaleiros.  Ou seja,  Minas  Gerais,  sem  mar,  está  fabricando  navios.  Isso  é

histórico!

A análise das oportunidades do pré-sal faz parte da estratégia de crescimento do

APL-RMVA. O Sindicato Intermunicipal das Indústrias Metalúrgicas, Mecânica e de

Material Elétrico de Ipatinga - Sindimiva -, ligado à Fiemg, é o principal catalisador

nos projetos de apoio ao desenvolvimento das empresas do APL-RMVA de que trata

este projeto de lei. Os empresários mineiros, principalmente do setor metal-mecânico,

necessitam do apoio do poder público como indutor de políticas públicas estratégicas
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que  viabilizem  o  aumento  da  competitividade  de  suas  empresas,  possibilitando

aumentar a expansão no mercado, de forma competitiva, consolidada e sustentável.

Para alcançar esse objetivo, são indispensáveis o fortalecimento das empresas do

setor,  o  fomento  à  inovação  tecnológica,  o  desenvolvimento  de  mecanismos  de

acesso  a  mercados,  incentivos  à  importação  de  máquinas,  equipamentos  e

tecnologias  e à exportação de produtos e serviços industrializados,  a qualificação

profissional e a capacitação empresarial.

Assim,  o  Estado  pode  aproveitar  toda  essa  estrutura  produtiva,  profundamente

especializada e articulada do setor  metal-mecânico da  RMVA,  que por  si  só já  o

qualifica  como  Arranjo  Produtivo  Local,  incentivando  as  empresas  locais  a

transformarem o aço plano,  placas e laminados de aço industrializados na própria

região em produtos e serviços com alto valor agregado, tornando a RMVA e o Estado

de Minas Gerais referências mundiais quando se pensar soluções desse setor.

Por essas razões, espero contar com a colaboração dos nobres pares desta Casa

Legislativa para aprovação deste projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.215/2011

Altera a Lei nº 15.434, de 5 de janeiro de 2005, que dispõe sobre o ensino religioso

na rede pública estadual de ensino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O inciso III do art. 5º da Lei nº 15.434, de 5 de janeiro de 2005, passa 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;”.

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

Sala das Reuniões, 14 de julho de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva
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Justificação: A Lei nº 9.394, de 20/12/96, que estabelece as diretrizes e bases da

educação  nacional  faculta  aos  sistemas  de  ensino  a  regulamentação  dos

procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e dos critérios para

a habilitação e admissão dos professores, nos termos do § 1º do art. 33.

Com fundamento nesse dispositivo, foi editada a Lei nº 15.434, de 5/1/2005, que

dispõe sobre o ensino religioso na rede pública estadual de ensino.

No entanto, ao determinar, no inciso III do art. 5º, que somente serão válidos para o

exercício da docência no ensino religioso os cursos de pós-graduação “lato sensu”

oferecidos até a data de publicação da norma, incorreu-se em uma impropriedade

que pode comprometer a oferta regular do referido conteúdo.

Não há razão plausível para que não seja aceito curso de pós-graduação oferecido

por instituição de ensino devidamente credenciada, tendo sido atendidos os demais

requisitos exigidos pela legislação em vigor, e concluído em qualquer data, desde que

anterior  à nomeação ou contratação de candidato aprovado em processo seletivo

para preenchimento de cargo ou função de professor de ensino religioso.

É oportuno consignar aqui que, conforme dados do Sistema E-Mec, apenas um

curso  de graduação em  ciências  da  religião,  na  modalidade de  licenciatura,  está

sendo oferecido no Estado atualmente, pela Unimontes. Os cursos de teologia não

habilitam ao exercício do magistério na educação básica. Restam, portanto, os cursos

de pós-graduação, na modalidade de especialização, ou seja, com carga horária de

360 horas, como complementação à licenciatura em qualquer área do conhecimento.

Assim,  a  supressão do limitador  temporal  contido  na expressão “até  a  data  de

publicação desta lei”, do inciso III do art. 5º contribuiria sobremaneira para viabilizar o

ingresso de docentes habilitados nas vagas de professor de ensino religioso. Vale

salientar que o mesmo procedimento não se aplicaria aos cursos complementares a

que se refere o inciso IV, pois são cursos de qualificação com carga horária de, no

máximo,  120 horas,  que foram oferecidos até 2003 pela Secretaria de Estado de

Educação,  em  parceria  com  o  Conselho  de  Educação  Religiosa  do  Estado  de

Educação, em parceria com o Conselho de Educação Religiosa do Estado de Minas

Gerais  –  Coner-MG.  O  inciso  IV  visava,  portanto,  a  resguardar  o  direito  de

profissionais habilitados pelos referidos cursos de concorrer às vagas de professor de
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ensino religioso no quadro de magistério do Estado.

Nesta  conformidade,  em  razão  do  breve  exposto,  contamos  com  o  apoio  dos

ilustres pares desta Casa de leis para a aprovação da presente propositura.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada Rosângela

Reis. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.617/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.216/2011

Estabelece normas para a venda de ingressos para evento artístico,  cultural  ou

desportivo realizado no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  proibida  a  venda  de  ingressos  de  eventos  culturais,  “shows”,

espetáculos ou congêneres, por terceiros não credenciados pelo organizador oficial

do evento.

§ 1° - Fica facultado ao organizador oficial do eve nto referido no “caput” limitar a

venda de ingressos por pessoa, devendo para tanto afixar em local visível informação

ao consumidor sobre a limitação.

§ 2° - O terceiro referido no “caput” estará sujeit o, isolada ou cumulativamente:

I  - à apreensão de todo material  pertinente à intermediação não autorizada pelo

organizador oficial do evento;

II - à multa de 1.090 a 2.180 Ufemgs (hum mil e noventa a duas mil cento e oitenta

Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais);

III - à aplicação da pena de multa em dobro, em caso de reincidência.

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

Sala das Reuniões, 14 de julho de 2011.

Bruno Siqueira

Justificação: Torna-se imperioso estabelecer normas que regulamentem a venda de

ingressos para eventos de todo gênero em nosso Estado. É noticiada frequentemente

pela imprensa a presença de cambistas vendendo ingressos para jogos de futebol,

“shows”  e  eventos  assemelhados.  Os  cambistas  cobram  pelos  ingressos  preço

diferenciado, bem acima do valor cobrado nas bilheterias do evento. Como é notório,

o cambista adquire vários ingressos pra revender tão logo a venda seja finalizada na
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bilheteria e impõe o preço que melhor lhe convém. O público consumidor clama para

que tal atitude seja banida de nossa sociedade, pois, muitas vezes, os interessados

em não perder o evento não encontram outra opção senão se submeter a esse preço

abusivo  dada a  inexistência  de  ingressos  na  bilheteria.  A referida atividade já se

encontra abarcada na esfera penal, uma vez que viola o art. 2°, inciso IX, da Lei nº

1.521, de 26/12/51, que dispõe sobre crimes contra a economia popular.

Ademais, a 4ª Vara da Fazenda Pública de Recife entendeu que essa atividade

também infringe o art. 7°, inciso I, da Lei nº 8.13 7, de 27/12/90, que define crimes

contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo. Na decisão,

entendeu que constitui  crime contra  as  relações  de consumo o  favorecimento  ou

preferência, sem justa causa, de comprador ou freguês (art. 7°, inciso I, da Lei nº

8.137,  de  1990),  de  modo  que  constitui  exigência  do  consumidor  de  vantagem

manifestamente excessiva a venda de ingressos para “shows”, com preço abusivo

(art. 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor).

Entretanto,  além  do  procedimento  penal  a  que  o  cambista  está  sujeito,  é

imprescindível que os responsáveis por eventos limitem a quantidade de ingressos a

serem adquiridos pelo  público consumidor,  para,  desse modo,  evitar  e dificultar  a

ação de cambistas.

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

projeto.

-  Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Sargento

Rodrigues. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 427/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.217/2011

Acrescenta capítulo e artigos à Lei n° 12.666, de 4  de junho de 1997, que dispõe

sobre a política estadual de amparo ao idoso e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica acrescentado à Lei n° 12.666, de 4 d e junho de 1997, o seguinte

capítulo, renumerando-se os demais:

“Capítulo ...

Da Publicidade
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Art. … - No âmbito dos estabelecimentos obrigados por lei a concederem direitos ou

dispensarem atendimento diferenciado e preferencial a idosos, ficam obrigados a dar

publicidade ao referido direito na forma que couber.

Parágrafo  único  -  Os  estabelecimentos  referidos  no  “caput”  ficam  obrigados  a

colocar  em lugar  visível,  destacado e  com letras  de fácil  visualização informação

orientando  os  idosos  sobre  o  direito  concedido  ou  o  tratamento  diferenciado

dispensado.

Art. … - O estabelecimento que descumprir esta lei sofrerá advertência expressa,

quando lhe será concedido prazo de trinta dias para se adequar, sob pena de multa

de (…) diária.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor noventa dias após  a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de julho de 2011.

Bruno Siqueira

Justificação: O projeto de lei em comento propõe alterar a Lei n° 12.666, de 1997,

incluindo, na política estadual de amparo ao idoso, a publicidade dos direitos que lhe

são assegurados.

O  envelhecimento  da  população  é  um  fenômeno  mundial,  caracterizado  pelo

crescimento mais elevado da população idosa em relação aos demais grupos etários.

No Brasil, a população com idade igual ou superior a 60 anos alcançou, em 2008,

aproximadamente 21 milhões de pessoas, o que corresponde a 11,1% da população

nacional, de acordo com Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Essa proporção praticamente triplicou

em 60 anos: era de 4% em 1940 e de 8,6% em 2000. Estimativas indicam que em

2040  serão  55  milhões  de  idosos  no  País,  o  que  corresponderá  a  26,8%  da

população.

O Estado de Minas Gerais segue a tendência nacional: em 2008, a proporção de

idosos em relação ao total de mineiros era de 11,8%, o que corresponde a mais de 2

milhões de pessoas.

Com o crescimento constante desse segmento da população, é importante garantir

a  divulgação  e  publicidade  dos  direitos  assegurados  aos  idosos,  para  que,

conhecendo seus direitos, eles possam fiscalizar e controlar seu efetivo cumprimento.
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Esperamos, portanto, contar com o apoio dos parlamentares desta Casa Legislativa

à aprovação do projeto apresentado.

- 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 2.218/2011

Declara de utilidade pública a Casa de Recuperação Nova Jerusalém, com sede no

Município de Itajubá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Casa  de  Recuperação  Nova

Jerusalém, com sede no Município de Itajubá.

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

Sala das Reuniões, 14 de julho de 2011.

Ulysses Gomes

Justificação: A Casa de Recuperação Nova Jerusalém, com sede no Município de

Itajubá é uma sociedade civil sem fins lucrativos que tem por finalidade o amparo, a

recuperação e a reabilitação física, mental, moral e social de pessoas dependentes

de álcool e drogas, sem distinção de raça, religião, cor ou credo político.

Por cumprir a entidade os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

peço o 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 2.219/2011

Determina a instalação de creches e berçários na Cidade Administrativa Presidente

Tancredo Neves, para atendimento dos filhos dos servidores estaduais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  determinada  a  instalação  de  creches  e  berçários  na  Cidade

Administrativa  Presidente  Tancredo Neves,  sede  oficial  do  governo  do Estado  de

Minas Gerais, para o atendimentos dos filhos com idade até seis anos dos servidores

estaduais que exerçam suas atividades laborais nesse local.

Art.  2º  -  As  despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por  conta  de



1521
____________________________________________________________________________

dotações orçamentárias próprias.

Art. 3º - O Poder Executivo terá sessenta dias a partir da data da publicação desta

lei para baixar os atos que se fizerem necessários para sua regulamentação.

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

Sala das Reuniões, 14 de julho de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A Cidade Administrativa Tancredo Neves, nova sede do governo do

Estado de Minas Gerais, agregou 16 mil servidores que estavam espalhados em 53

endereços de Belo Horizonte.

É importante destacar que a Cidade Administrativa está localizada na região Norte

de Belo Horizonte, de maneira que se alterou radicalmente o ritmo de vida do servidor

público que ali trabalha, pois agora precisa percorrer uma distância ainda maior para

chegar ao local de trabalho.

Essa mudança altera toda a rotina de uma família. Assim sendo, para garantir a

produtividade do servidor, faz-se necessária a instalação de creches e berçários na

referida Cidade Administrativa, para atendimento dos filhos dos servidores estaduais.

Pelo  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  Parlamentares  desta  Casa  à

aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização  Financeira para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.220/2011

Autoriza o Estado a doar ao Município de Pará de Minas o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Estado autorizado a doar ao Município de Pará de Minas o imóvel

com área de 10.000m², situado nesse Município, registrado sob nº 24.614, no Livro 3-

AC, a fls. 077, no Cartório de Registro de Imóveis desse Município.

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

funcionamento do Centro Municipal de Educação Infantil Maria Vicentina de Jesus.

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
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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, 14 de julho de 2011.

Inácio Franco

Justificação: O Centro Municipal de Educação Infantil Maria Vicentina de Jesus tem

sede no imóvel cuja doação se pretende por meio desta proposição. Trata-se de uma

creche, mantida pelo Município de Pará de Minas, que abriga mais de 150 crianças

de 4 meses a 5 anos de idade, em período integral. Entretanto, a creche está situada

em um terreno que pertence ao Estado,  sendo necessária  a regularização dessa

situação  para  futura  ampliação  de  sua  estrutura,  de  modo  a  melhor  atender  à

população de Pará de Minas e região.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.221/2011

Declara  de utilidade  pública  a  Liga  Desportiva  Minas  Novas,  com  sede  nesse

Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica  declarada de utilidade pública a Liga Desportiva Minas Novas, com

sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 14 de julho de 2011.

Antônio Carlos Arantes

Justificação:  A principal  finalidade da Liga  Desportiva  Minas Novas consiste  em

difundir,  aperfeiçoar  e  disciplinar  a  prática  do  desporto  amador  e  organizar

campeonatos e torneios, servindo ao Município, ao Estado e à União.

A entidade busca promover ou permitir a realização de certames entre seus filiados

e clubes registrados de outros Municípios. Realiza, ainda, seu campeonato oficial,

nas categorias mirim, infantil, juvenil, júnior masculino, feminina, veterano e amador

adulto,  anualmente,  de  conformidade com  o  calendário  da  Federação  Mineira  de

Futebol - FMF. Além disso, cria, auxilia, promove ou reconhece o funcionamento de

cursos  para  a  formação de  atletas,  árbitros  e  técnicos  com  vistas  à  disputa  dos
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campeonatos regionais e estaduais, sob a supervisão da FMF.

A Liga  cumpre  todos  os  requisitos  da  Lei  nº  12.972,  de  1998,  que disciplina  a

declaração  de  utilidade  pública,  razão  pela  qual  solicitamos  a  aprovação  desta

proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.222/2011

Proíbe o funcionamento de radares de avanço de sinal no período entre meia-noite

e cinco horas da manhã.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam proibidas as atividades de radares de avanço de sinal entre meia-

noite e cinco horas da manhã.

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

Sala das Reuniões, 14 de julho de 2011.

Liza Prado

Justificação: A questão segurança do cidadão torna-se cada vez mais imperativa

para a  sociedade mineira.  Diversas matérias  televisivas,  em diversos canais,  têm

mostrado e chamado a atenção para o problema. A parada do veículo em horário

inadequado expõe, de maneira desnecessária, condutor e passageiros, propiciando

ao delinquente um momento adequado para furtos e roubos diversos.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Arlen

Santiago. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 702/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.223/2011

Dá a denominação de Rodovia Aécio Ferreira da Cunha ao trecho de 16,3km da

Rodovia LMG-676 que liga os Municípios de Berilo e Francisco Badaró.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Rodovia Aécio Ferreira da Cunha ao trecho da 16,3km da

Rodovia LMG-676 que liga os Municípios de Berilo e Francisco Badaró.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 14 de julho de 2011.

Luiz Carlos Miranda

Justificação:  A indicação  do  nome  do  saudoso  Aécio  Ferreira  da  Cunha  para

denominar o trecho que liga os Municípios de Berilo e Francisco Badaró visa, acima

de tudo, prestar uma justa homenagem a um grande homem, exemplar político, que

fez muito por Minas Gerais. Pai do ex-Governador do Estado e Senador da República

Aécio Neves, faleceu em 3/10/2010, aos 83 anos, no mesmo dia em que seu filho foi

eleito Senador.

Sua trajetória política em mandatos eletivos teve início em 1954, quando se elegeu

Deputado Estadual pela região do Vale do Mucuri e Médio Jequitinhonha. Em 1958,

reelegeu-se para novo mandato de Deputado Estadual. Após seu segundo mandato

como  parlamentar  na  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  Aécio

Cunha se elegeu, em 1962, para o primeiro de seis mandatos consecutivos como

Deputado  Federal.  Ao  término  de  seu  oitavo  mandato  legislativo,  em  1986,  foi

candidato a Vice-Governador de Minas Gerais na chapa de Itamar Franco. Em 1988,

foi nomeado Ministro do Tribunal de Contas, mas, por razões pessoais, declinou do

cargo, numa atitude surpreendente, pela importância da função, mas muito elogiada

pela dignidade moral do gesto.

Na  presidência  de  Itamar  Franco,  Aécio  Cunha  foi  nomeado  Presidente  do

Conselho  de Administração do Banco Nacional  de  Desenvolvimento Econômico e

Social - BNDES - e, posteriormente, conselheiro de Furnas Centrais Elétricas e da

Companhia  Energética  de  Minas  Gerais  –  Cemig  -,  onde  permaneceu  até  seu

falecimento.

- 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  1.235/2011,  do  Deputado  Doutor  Viana,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de Minas Gerais

pelos 30 anos de sua fundação. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 1.236/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à
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Agência  Nacional  de  Energia  Elétrica  pedido  de  providências  tendo  em  vista  as

explosões de bueiros causadas por problemas na rede elétrica subterrânea da Cemig

em Belo Horizonte. (- À Comissão de Minas e Energia.)

Nº 1.237/2011, do Deputado Pompílio Canavez, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  o  Sindicato  dos  Produtores  Rurais  de  Guaxupé  pela

realização da 37ª Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial de Guaxupé.

Nº 1.238/2011, do Deputado Pompílio Canavez, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.

por  sua  escolha  como  a  melhor  empresa  de  agronegócio  do  Brasil  pela  revista

"Exame" - Melhores e Maiores. (- Distribuídos à Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 1.239/2011, do Deputado Cássio Soares, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a estudante Paolla Costa França Aguiar de Paula, do Município

de Passos, pelo prêmio de Honra ao Mérito conquistado por sua brilhante atuação na

Olimpíada Brasileira de Informática.

Nº 1.240/2011, do Deputado Cássio Soares, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  estudante  Anna  Laura  Piantino  Marques,  do  Município  de

Passos,  pela  conquista  da  medalha  de prata  no  Quadro  de  Mérito  da  Olimpíada

Brasileira de Informática.

Nº 1.241/2011, do Deputado Cássio Soares, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o estudante João Vítor Alonso Santos, do Município de Passos,

pela conquista da medalha de ouro no Quadro de Mérito da Olimpíada Brasileira de

Informática.

Nº 1.242/2011, do Deputado Cássio Soares, em que solicita seja formulado voto de

congratulaçõe com a estudante Thamara Araújo Wenceslau, do Município de Passos,

pela conquista da medalha de bronze no Quadro de Mérito da Olimpíada Brasileira de

Informática.

Nº 1.243/2011, do Deputado Cássio Soares, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com a  estudante  Ana  Paula  Melo  Amorim  Pinto,  do  Município  de

Passos, pelo prêmio de Honra ao Mérito conquistado por sua brilhante atuação na

Olimpíada Brasileira de Informática. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 1.244/2011, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de
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congratulações com o Sr. Fuad Jorge Noman Filho, Presidente da Gasmig, pelos 25

anos de criação dessa companhia. (- À Comissão de Minas e Energia.)

Nº 1.245/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja encaminhado

à Secretaria de Transportes pedido de providências para que priorize, na implantação

do Programa Caminhos de Minas, o asfaltamento do trecho entre os Municípios de

Minduri e Carrancas. (- À Comissão de Transporte.)

Nº  1.246/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Planejamento  pedido  de  informações  sobre  o

fornecimento dos contratos corporativos firmados entre o Estado e a operadora de

telefonia TIM.

Nº  1.247/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Polícia  Civil  pedido  de  informações  sobre  o  fornecimento  dos

contratos corporativos por ela firmados com a operadora de telefonia TIM.

Nº  1.248/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros pedido de cópia dos laudos

técnicos sobre as condições de segurança, prevenção contra incêndio e salubridade

do  prédio  da  16ª  Delegacia  de  Polícia  de  Uberlândia.  (-  Distribuídos  à  Mesa da

Assembleia.)

Nº  1.249/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itabira as notas taquigráficas

da 38ª Reunião Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências com vistas a

criar condições para uma solução acordada entre autoridades municipais de Itabira e

as famílias do Bairro Carlos Drummond de Andrade.

Nº  1.250/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Prefeitura Municipal de Itabira as notas taquigráficas da 38ª Reunião

Extraordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de  providências  para  que  proponha  a

declaração de utilidade pública da área onde se localiza o Bairro Carlos Drummond

de Andrade ou para que disponibilize terreno alternativo para os moradores.

Nº  1.251/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Comando-Geral da PMMG as notas taquigráficas da 38ª Reunião

Extraordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de  providências  para  considerar,  no
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contencioso  envolvendo  as  famílias  moradoras  do  Bairro  Carlos  Drummond  de

Andrade, em Itabira, o disposto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 14.310, de 19/6/2002, e para

somente promover a reintegração de posse mediante a aplicação do art. 1º da Lei nº

13.604, de 28/6/2000.

Nº  1.252/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à  Chefia  da  Polícia  Civil  pedido  de  providências  para  implantar,  no

Município de Viçosa, uma delegacia regional, uma delegacia especializada em crimes

contra a mulher e uma unidade para realização de perícia médico-legal.

Nº  1.253/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

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

Geral da PMMG pedido de providências para ampliar o efetivo policial na região de

Viçosa, por meio da realização de concurso público para a contratação de novos

policiais.

Nº  1.254/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  para  a

implantação de um batalhão no Município de Viçosa.

Nº  1.255/2011,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Procurador-Geral da Justiça pedido de providências para intensificar

a  fiscalização  do  uso das  vagas  de estacionamento  reservadas  às  pessoas  com

deficiência.

Nº  1.256/2011,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para intensificar

a  fiscalização  do  uso das  vagas  de estacionamento  reservadas  às  pessoas  com

deficiência.

Nº  1.257/2011,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para

intensificar  a  fiscalização  do  uso  das  vagas  de  estacionamento  reservadas  às

pessoas com deficiência.

Nº  1.258/2011,  da  Comissão de  Cultura,  em que  solicita  seja  encaminhado  ao

Governador do Estado e à Secretaria de Fazenda pedido de providências para que

sejam  criados  mecanismos  para  que  as  empresas  abrangidas  pelo  regime  de
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substituição tributária possam patrocinar projetos culturais, nos termos do art. 3º da

Lei nº 17.615, de 2008, e do Decreto nº 44.866, de 2008.

Nº  1.259/2011,  da  Comissão de  Cultura,  em que  solicita  seja  encaminhado  ao

Ministério  da  Cultura  pedido  de  providências  para  que,  no  processo  de

institucionalização do Sistema Nacional de Cultura, sejam realizados esforços para a

adoção  de  formulários  padronizados  com  vistas  a  desburocratizar  o  acesso  dos

empreendedores culturais aos diversos mecanismos de fomento e incentivo à cultura

existentes no País.

Nº 1.260/2011, da Comissão de Educação, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a nova direção da União Estadual dos Estudantes na pessoa do

Presidente eleito, Sr. Rafael Leal dos Santos Pegado.

Do Deputado Duarte Bechir em que solicita seja comunicada ao Plenário a criação

da Frente Parlamentar em Defesa das Apaes. Subscrevem termo de adesão a essa

Frente os Deputados Almir Paraca, Anselmo José Domingos, Antônio Carlos Arantes,

Antônio Genaro, Bonifácio Mourão, Célio Moreira, Doutor Wilson Batista, Duilio de

Castro,  Fabiano  Tolentino,  Fábio  Cherem,  Inácio  Franco,  João  Leite,  Luiz  Carlos

Miranda, Luzia Ferreira, Neider Moreira, Pompílio Canavez, Rogério Correia, Romel

Anízio, Rosângela Reis e Zé Maia .

-  São  também  encaminhados  à  Mesa  requerimentos  dos  Deputados  Fabiano

Tolentino,  Sargento  Rodrigues,  Fred Costa  (2),  Dalmo Ribeiro  Silva,  João Leite  e

Sebastião Costa.

Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  Mesa  comunicações  das  Comissões  de

Administração Pública,  de  Defesa do Consumidor,  de  Transporte,  de  Esporte,  de

Direitos  Humanos,  de  Saúde,  de  Segurança  Pública,  de  Defesa  dos  Direitos  da

Pessoa com Deficiência, de Política Agropecuária, do Trabalho e de Cultura e dos

Deputados Sávio Souza Cruz e Bruno Siqueira.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença em Plenário da ex-Deputada e

atual  Prefeita  de Governador  Valadares,  Elisa Costa;  registra,  com muita  honra  a

presença da Deputada Luzia Toledo, do Espírito Santo, que hoje representa a Cipe
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Rio Doce, e do Sr. Francisco Forza, que representa a Secretaria de Desenvolvimento

Regional do Espírito Santo. Agradecemos-lhes a presença. Hoje também tivemos a

presença do Deputado Dary Pagung e do Deputado Da Vitória, do Espírito Santo.

Houve um encontro na parte da manhã, quando discutimos o problemas da Bacia

Hidrográfica  do  Rio  Doce,  e  agora,  às  14h30min,  continuaremos  os  trabalhos.  A

Presidência  registra  e  agradece  ainda  a  presença  do  Sr.  Tilden  Santiago,  ex-

Deputado Estadual e Federal.

Oradores Inscritos

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

O Deputado Rogério Correia - Pois bem. Deputado José Henrique, Deputadas e

Deputados,  vamos fazer  uma saudação às três  companheiras que assumem hoje

essa  missão  da  Cipe  Rio  Doce:  a  Deputada  Rosângela  Reis,  que  assume  a

Presidência, e gostaria de parabenizá-la; a Deputada Luzia Toledo, do Espírito Santo,

que agora entrega a Presidência à Deputada Rosângela; e a nossa ex-Deputada e

hoje Prefeita de Governador Valadores, Elisa Costa. É um prazer tê-la novamente

conosco, ela que já foi nossa companheira Deputada e agora é nossa Prefeita em

Valadares.

Três  mulheres  combativas  que,  com  certeza,  vão-nos  ajudar  muito  a  resolver

questões ambientais. É um prazer tê-las aqui.

Sr.  Presidente,  colegas  Deputados,  quero  pedir  a  compreensão  por  me  dirigir

particularmente aos professores e aos funcionários da saúde pública em greve no

Estado.

Todos sabemos e temos dito desta tribuna há bastante tempo que os servidores

precisam de um tratamento  diferenciado  e  emergente  do  governo do  Estado.  No

entendimento  do  Bloco  Minas  sem  Censura,  os  oito  anos  do  choque  de  gestão

fizeram com que os servidores públicos tivessem os salários defasados e condições

de trabalho que não são as necessárias para alavancar o crescimento social na área

de saúde, educação e segurança pública, cujos policiais civis já se encontram em

greve  há  mais  de  60  dias.  Portanto,  esses  três  setores  -  saúde,  educação  e

segurança  pública  -  estão  enfermos  em  consequência  de  uma política  chamada

choque de gestão.
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Essa crítica não é recente, não se deve à presença dos servidores aqui hoje, mas

há muito o PT, o PMDB, o PCdoB e o PRB têm falado que essa política do choque de

gestão levaria a um déficit social muito grande, e agora isso parece estar claro para a

população  de  Minas  Gerais,  em  função  do  movimento  desses  servidores.  Esse

movimento e essas greves deixam claro para o povo de Minas Gerais que é preciso

modificar a política que o governo adota em relação a essas três questões essenciais.

Ou  seja,  o  papel  do  Estado  para  as  questões  básicas  de  saúde,  educação  e

segurança pública não pode ter o carimbo do procedimento neoliberal que o Estado

de  Minas  Gerais  vem  tendo  em  oito  anos  de  governo  Aécio  Neves,  e  agora  na

continuação  pelo  governo  Anastasia.  O  chamado  choque  de  gestão  1,  segunda

geração  do  choque  de  gestão,  terceira  geração  do  choque  de  gestão  etc.  está

fazendo com que os servidores tomem choque, como se estivessem eletrocutados. É

um choque de indigestão, e temos denunciado isso há muito tempo.

Minas  Gerais  vive  também  uma  outra  situação.  O  ex-Governador  criou  uma

blindagem absoluta no seu governo, de modo que nada poderia ser questionado. O

que não fosse elogio ao funcionamento do Estado e ao governo não poderia ser

veiculado  na  imprensa.  Quem  ousasse  ter  opinião  diferente  era  censurado  ou

massacrado. Assim funcionou com os movimentos sociais que ousaram entrar em

greve e questionar e sofreram repressão e corte de ponto. Esses movimentos eram

isolados, tratados como injustos, por mais justos que fossem, e eram. Assim foram

reprimidos os professores, os servidores do Sindieletro e da Fhemig. Assim o governo

foi atuando em relação a cada uma das greves em Minas Gerais.

Na  Assembleia  Legislativa,  a  Oposição  era  calada  pela  força  de  uma  imensa

maioria do governo. O Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público

estão muito aquém das necessidades. O Tribunal de Contas faz sempre uma análise

das contas dizendo, por exemplo, que o investimento na saúde foi abaixo do mínimo

constitucional, mas os Conselheiros dão voto político e aprovam a conta. A Prefeita

Elisa  Costa  está  aqui  e  sabe  que,  se  um  Prefeito  deixar  de  cumprir  os  15%

constitucionais, o Ministério Público manda cassá-lo, e assim faz no interior de Minas.

Mas, quando se trata do governo do Estado, os Conselheiros aprovam as contas

com  ressalvas.  Com  isso  a  saúde  deixou  de  absorver  R$4.000.000.000,00  no
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governo Aécio Neves, que é a dívida que o Governador deixou para a área da saúde.

No caso da educação, a dívida está, como a saúde, nas galerias, a dívida com os

servidores,  um salário-base de R$369,00,  porque se tentou  substituir  o  piso  pelo

subsídio. Considerando-se esse o vencimento-base do professor, ele é simplesmente,

Deputado Durval, o pior salário do Brasil. É também uma dívida imensa.

Diria  também uma outra dívida, a da segurança pública.  Em Minas Gerais,  não

tenho  os  dados,  mas,  pelo  que  o  Sindpol  disse,  quase  dois  terços  dos  nossos

Municípios não têm Delegado de Polícia. Não há Delegado de Polícia em 570 dos

853  Municípios.  Ao  mesmo  tempo,  bem  lembrado,  gastou-se  mais  de

R$1.200.000.000,00,  chegando-se quase a um bilhão e meio,  para se construir  a

Cidade Administrativa,  para  se ter  ali  o  espelho eleitoral  de  um programa.  Assim

poderíamos ir listando a crítica que fizemos aqui. Com essa situação, o Bloco Minas

sem  Censura  deliberou  como  prioridade  exatamente  esses  três  eixos,  educação,

saúde  e  segurança  pública,  e,  a  partir  daí,  cobraríamos  do  governo  do  Estado

prioridade absoluta.

Com as greves, fizemos um compromisso público com os sindicatos. Eu próprio, em

nome do Bloco Minas sem Censura, falei na Assembleia, com a palavra concedida

pelo  Deputado  Sargento  Rodrigues  -  a  quem  agradeço  em  nome dos  servidores

militares -, subi no caminhão da Polícia Civil, do Sind-UTE, do Sind-Saúde, em todos

eles,  e  comprometemo-nos  a  fazer  obstrução  até  que  o  Governador  abrisse

negociação com essas categorias. Isso foi dito em nome do Minas sem Censura, e

assim agimos. Há mais de um mês não se vota projeto do governo em virtude da

nossa obstrução, que deixamos clara: não é antidemocrática, foi  a forma de fazer

com que se priorize a segurança, saúde e educação públicas. Por isso encontramo-

nos com uma pauta bastante cheia, com muitos projetos, e estamos fazendo essa

exigência de negociação.

Hoje pela manhã, a nosso pedido - aliás, gostaria de agradecer ao Deputado Dinis

Pinheiro, Presidente da Assembleia, ao Deputado Luiz Humberto Carneiro, Líder do

Governo, e ao Deputado Mauri Torres, que também ajudou muito nesse processo -,

estivemos  com  a  Secretária  Renata  Vilhena  aqui  na  Assembleia  Legislativa  e

apresentamos  a  ela  a  nossa  intenção  de  continuar  a  obstrução  em  relação  aos
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projetos  do  governo.  A Secretária  ficou  de  conversar  com  o  Governador  Antonio

Anastasia,  para  a  abertura  das  negociações,  mas  que  uma  abertura  sincera  de

negociações fosse realizada com as áreas da saúde e da educação, visto que, no

caso da segurança  pública,  os  policiais  militares  realizaram  uma negociação  e  a

Polícia Civil encontra-se em fase de negociação, com uma assembleia a ser realizada

dia 19. Entretanto,  na educação e na saúde não há abertura de negociação,  e o

governo apenas comunicou que não negociaria com os grevistas.

Estamos  esperando retorno,  Sr.  Presidente,  da  Secretária  Renata  Vilhena  e  do

Governador  do  Estado,  no  que  tange  à  abertura  dessas  negociações.  Essa

negociação seria realizada entre Deputados do Bloco Minas sem Censura, e do bloco

do governo, em especial da Secretaria de Planejamento; no caso da educação,  a

Secretaria de Educação; da saúde, a Secretaria de Saúde; e os sindicatos ligados

aos movimentos grevistas, Sind-UTE, Sind-Saúde e assim por diante.

Se essa comissão for de fato formada e tiver a participação dos Secretários e o aval

do Governador - aproveitando até esse período, no caso da educação, do recesso de

aulas no mês de julho; é um calendário único -, gostaríamos que nesse período fosse

efetivada  uma  negociação  real  com  os  professores  e  com  a  área  da  saúde.

Esperamos esse retorno, por isso fiz questão de ocupar a tribuna.

Refazemos as críticas, das quais não abrimos mão. Entretanto, estamos abertos a

fazer  um  desprendimento  para  votar  sem  obstrução,  mas  conforme  nossa

consciência, conforme o que considerarmos justo ou não, para votar a favor ou contra

cada um dos projetos, por meio do Minas sem Censura. Estamos submetendo isso

nesta tarde, à noite, amanhã e seja lá até que dia aguentarmos fazer obstrução. A

base do governo também cumpre seu papel de tentar votar; e nós, de obstruir. Mas

enquanto conseguirmos fazer a obstrução, nós o faremos. Como disse, estamo-nos

submetendo  à  abertura  desse  procedimento  de  negociação.  Abriremos  mão  da

obstrução, Deputado Sargento Rodrigues, desde que a negociação seja realmente

aberta com o governo, com a presença da Secretária para discutir, com data e hora

marcada  para  começar  e,  de  preferência,  para  terminar.  Se  as  negociações  não

forem  atendidas  totalmente,  pelo  menos  que  se  apontem  e  se  discutam  as

reivindicações dos professores, dos trabalhadores da educação e dos trabalhadores
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da saúde. Aguardamos o retorno do governo e a confirmação desse procedimento.

Nós,  do  Bloco  Minas  sem  Censura,  queremos  comunicar  a  vocês  essa  nossa

decisão. Estamos na expectativa de que o governo reveja o posicionamento de não

negociar  e  o  substitua  pela  decisão  de  negociar,  negociar,  negociar,  negociar;  e

priorize a educação, a saúde e a segurança pública, que são as reais prioridades do

Estado.

Quero aproveitar, Sr. Presidente, para fazer uma saudação a Tilden Santiago, meu

amigo pessoal, que foi nosso Deputado Federal por vários mandatos e Presidente do

PT em determinado período. Faço uma saudação a ele e anuncio a sua presença em

nosso Plenário, se me permite o Presidente, pela amizade que tenho com o Tilden.

Sr. Presidente, são essas as questões sobre as quais queria falar. Já como medida

também de pressionar o governo para aceitar essa nossa proposta de abertura de

negociação, o Bloco Minas sem Censura escolheu dois Deputados que participarão

da  comissão  de  negociação,  se  ela  for  instituída:  no  caso  da  educação,  são  os

Deputados  Paulo  Lamac,  que  está  aqui  conosco  e  é  nosso  representante,  e  o

Deputado  Carlin  Moura,  na  Comissão de Educação;  e  eu,  como Líder  do  Bloco.

Companheiros  da  saúde pública,  o  Deputado  Adelmo Carneiro Leão,  membro da

Comissão de Saúde, será o representante do Bloco na referida comissão, que está

para discutir também esse assunto.

Deputado Paulo Lamac - V. Exa. estará nessa comissão -, tenho esperança de que

o governo aceite essa proposta ou se submeta a essa pressão, que é democrática.

Isso só pôde existir a partir da mobilização de vocês; não adiantaria apenas fazermos

a  obstrução  se  não  tivéssemos  a  greve,  a  presença  e  a  pressão  de  vocês.

Infelizmente, não tem sido essa a prioridade do governo do PSDB em Minas, mas

esperamos que passe a ser. Para que isso ocorra, é natural a pressão democrática

que vocês fazem, com o respeito que lhes é comum, professores e trabalhadores.

Mas que esse respeito seja também entendido pelos Deputados como um direito de

vocês de pressionarem, porque a pressão faz parte também do sistema democrático

brasileiro.

Parabéns, vamos ver se caminhamos pelo menos para uma abertura sincera das

negociações. Muito obrigado.
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O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O  Deputado  Carlin  Moura*  -  Sr.  Presidente,  Deputado  José  Henrique,  Sras.

Deputadas,  Srs.  Deputados,  quero  cumprimentar,  de  maneira  muito  especial,  as

professoras  e  os  professores  que  estão  aqui  nessa  aguerrida  e  justa  batalha.

Também cumprimento os trabalhadores da área da saúde, o Sind-Saúde, que cumpre

um papel fundamental para os trabalhadores dessa área. Às vezes ficamos tanto com

a educação na cabeça, que ela acaba simbolizando todos os servidores públicos do

Estado de Minas Gerais. No entanto, reconhecemos a importância do papel de cada

um de vocês. Queria aqui, antes de entrar no tema propriamente dito, cumprimentar,

de  forma  muito  especial,  o  nosso  conterrâneo  e  grande  companheiro,  o  ex-

Embaixador  Tilden  Santiago.  Ele  é  de  Contagem,  foi  Deputado  Federal  por  três

mandatos e Deputado Federal constituinte. Além disso, tem um papel importante na

política  de  Minas  Gerais,  além  de  ter  sido  Embaixador  em  um  pequeno  país

caribenho, na pequena ilha de Cuba. Não podemos comparar Cuba, em matéria de

industrialização e de desenvolvimento econômico, com a maior potência, os Estados

Unidos da América,  pois aquele país não chega nem aos pés deste.  No entanto,

Cuba  possui  dois  aspectos  tão  superiores  que  não  cabe  fazer  sequer  uma

comparação: a educação e a saúde.

Sabemos  que  um  país,  para  ser  soberano  e  ter  uma  sociedade  mais  justa,

igualitária  e  fraterna,  deverá  ser  construído  com  investimentos  na  saúde  e  na

educação. Quem mais precisa da qualidade da prestação de serviços na área da

saúde, da educação e da segurança pública é justamente o trabalhador e as pessoas

mais  humildes  do  povo.  A elite,  os  poderosos  têm  dinheiro  para  pagar  colégio

particular e plano de saúde, apesar de que, no Brasil, nem plano de saúde funciona

mais. É muito importante valorizarmos os trabalhadores da saúde e da educação.

Quero  parabenizar  o  nosso  ilustre  Embaixador  Tilden  Santiago,  esse  jovem  que

ontem completou apenas 71 de experiência e dedicação à vida pública. Tilden, você é

motivo de orgulho e é referência para todos nós, mineiros e contagenses. Que Deus o

abençoe,  e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa.  Sr.  Presidente,  o

Tilden  participará,  às  14h30min,  de  uma  audiência  pública  da  Comissão

Interparlamentar Estadual - Cipe -, que reúne as Assembleias Legislativas de Minas
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Gerais e do Espírito Santo e trata da Bacia do Rio Doce.

Mais cedo contamos com a presença da Prefeita de Governador Valadares, Elisa

Costa, que participará dessa audiência pública da Cipe Rio Doce. Ela foi Deputada

desta Casa e Líder  do Bloco da Oposição na legislatura passada,  cumprindo um

papel fundamental. Elisa Costa, quando foi nossa Líder, também adotou uma postura

muito firme na defesa dos trabalhadores da educação e da saúde e hoje vem fazendo

um grande trabalho  e  um esforço enorme para melhorar  também a qualidade do

serviço  público  em  Governador  Valadares.  A  Prefeita  Elisa  Costa  tem  como

compromisso  fundamental  a  implantação  da  escola  em  tempo  integral  em

Governador  Valadares.  Sabemos  do  sacrifício  e  das  dificuldades  para  se

implantarem, em Governador Valadares, programas universais como esse, porque,

apesar de ser um polo regional, apesar de ser a capital do Vale do Rio Doce, esse

Município ainda sofre com o pequeno desenvolvimento regional do nosso Estado. As

regiões  mais  longínquas  do  nosso  Estado  ainda  sofrem  com  essa  falta  de

desenvolvimento.

Governador Valadares, uma cidade com quase 200 mil habitantes, ainda não tem,

em  virtude  do  descaso  e  das  políticas  públicas  dos  últimos  anos,  uma  grande

indústria, um parque industrial mais qualificado. A cidade ainda vive do comércio e da

produção agrícola. Precisamos, para trazer desenvolvimento mais sustentável para

Minas Gerais, preocupar-nos também com o desenvolvimento regional, e Valadares é

um bom exemplo disso. Precisamos preocupar-nos com esse desenvolvimento, levar

para lá uma indústria de grande porte.

No passado houve  a  promessa de se  instalar  nesse  Município  uma fábrica  de

celulose,  o  que não se viabilizou.  Hoje há  o  pleito  da duplicação da BR-381 até

Valadares,  além de uma cobrança à Vale,  que,  após sua privatização,  deixou de

investir na região. Precisamos cobrar maiores investimentos da Vale, além de uma

política de desenvolvimento do Estado que olhe com carinho para essa cidade. Do

ponto de vista da Cipe Rio Doce, também deve haver a revitalização do Rio Doce e a

integração sustentável do Vale do Rio Doce.

Quero parabenizar nossa Prefeita Elisa Costa e toda a comunidade do Vale do Rio

Doce.  Há  professor  de  Governador  Valadares  nas  galerias?  Há,  com  certeza.
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Felicitamos  nossa  Prefeita  Elisa  Costa  pelo  trabalho  e  pelo  esforço  que  vem

envidando pelo Vale do Rio Doce, à frente da Prefeitura.

Sr.  Presidente,  o  bloco  da  Oposição  da  Casa,  desde  segunda-feira,  têm-se

esforçado para estabelecer uma linha de diálogo e de negociação. Hoje pela manhã,

sinalizaram  para  a  possibilidade  de  entendimento  na  parte  da  tarde,  do  que

trataremos com mais detalhes.

O Deputado Duilio de Castro (em aparte) - Muito obrigado, Deputado Carlin Moura.

É  um  prazer  aparteá-lo  neste  momento,  o  que  faço  para  trazer-lhe  nossas

considerações  de  apoio.  Precisamos  fazer  um  movimento  maior  pela  educação,

maior  até  que  o  movimento  que  está  sendo feito  hoje.  Precisamos  nos  unir,  em

âmbito  nacional.  Eu já  disse isso em uma reunião  realizada com os professores.

Precisamos  de  uma  movimentação  muito  maior.  A educação  precisa  buscar  um

entendimento  muito  mais  amplo.  Não será  um piso  de cerca  de  R$1.500,00 que

resolverá o problema da educação. Poderia haver um salário muito melhor se fosse

feita uma discussão maior, em âmbito nacional. Aqui,  hoje e durante a semana, o

papel  da  Oposição  e  da  Situação,  intermediando  com  o  governo  a  busca  do

pagamento do piso o mais rapidamente possível, foi importante. Todavia é necessário

um projeto maior. O que muda um país é a educação. O que tirou vários países do

Terceiro Mundo foi a educação.

Podemos observar exemplos de países, como o Japão, a Coreia e a China. Não há

outro caminho senão pela educação. Se as coisas continuarem como estão, daqui a

algum tempo não haverá mais professor. Já não está havendo alunos nas escolas.

Quero  dar  um  testemunho.  Meu  filho  precisou  de  um  professor  de  Física  para

melhorar suas notas, que estavam baixas. Não encontrei esse professor. Por que não

estamos encontrando professores? Porque não há incentivo, Deputado Carlin Moura,

porque  os  salários  não  são  atrativos,  porque  as  condições  de  trabalho  não  são

atrativas.

Então, precisamos de uma discussão muito mais ampla em âmbito nacional. Que

se eleve o piso salarial dos professores, talvez até mais do que está definido hoje,

porque precisam e merecem. Precisamos discutir mais as condições de trabalho nas

escolas,  os  mobiliários  das  escolas,  as  condições  físicas.  Acho  que  o  que  está
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ocorrendo hoje e nesta semana - a Situação fazendo o seu papel de intermediar junto

ao governo e a Oposição fazendo o seu papel de obstruir as pautas, buscando uma

negociação e uma conversação - faz parte do processo democrático, para que se

possa  avançar  e  pelo  menos  abrir  uma  pauta  de  negociação,  a  fim  de  que  se

construam  condições  mais  justas.  Quando  falo  mais  justa,  é  porque  todos  nós

passamos  por  uma escola,  todos  nós  fomos  educados  por  professores,  e  o  que

vemos hoje, muitas vezes, são professores formarem engenheiros, médicos e outros

profissionais  que  saem  ganhando  10,  20  vezes  mais  que  eles,  que  continuam

recebendo salários baixos. Então, é preciso uma discussão mais ampla. É preciso

socorrer  o  professor  de  imediato,  mas  é preciso  um debate  muito  maior  para  se

buscar  um financiamento da  educação no País  para  dar  condições melhores aos

educadores, para que eles tenham condições de trabalho.

Muito obrigado pelo aparte, Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Agradecemos o aparte do ilustre Deputado Duilio de

Castro,  que  é  de  Sete  Lagoas.  Queria  registrar  aos  senhores  professores  e  às

senhoras professoras que realmente esse debate é necessário e que é preciso haver

uma mesa de negociação.  Não podemos  negar  que os  professores  de  Minas  se

encontram em greve por uma bandeira justa, a bandeira da implementação do piso

nacional, em conformidade com a decisão do Supremo Tribunal Federal. E o nosso

Bloco construiu durante toda a semana a reabertura das negociações.

Gostaria  de  registrar  que  acaba  de  chegar  para  presidir  a  reunião  o  nosso

Presidente Dinis Pinheiro. Trago, de público, o nosso testemunho de que o Deputado

Dinis Pinheiro, como Presidente da Casa, cumpriu um papel fundamental hoje, pela

manhã, para garantir essa mesa de negociação, para intermediar o diálogo entre o

Executivo, o Legislativo e os professores, cumprindo o papel que compete a qualquer

Deputado, independentemente do partido. Ao se assentar na cadeira da Presidência

da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o Deputado tem que cumprir realmente o

papel  republicano que o  Deputado Dinis  Pinheiro  cumpriu  nesta manhã.  Tenho a

convicção  de  que  hoje  à  tarde  haveremos  de  concluir  essa  negociação,

restabelecendo o diálogo para que o governo do Estado possa ouvir os professores e,

a partir daí, apontar saídas. Não vamos fazer negociação com o olho no retrovisor,
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queremos olhar é para frente.

Olhar  para  frente  é  garantir  o  pagamento  do  piso  nacional  dos  professores;  é

garantir, na nossa Lei Orçamentária, o recurso necessário para o cumprimento dessa

obrigação;  e,  ao  mesmo tempo,  cobrar  do  Ministério  da  Educação e  do  governo

federal  que  estabeleçam,  o  mais  rapidamente  possível,  o  fundo  para  garantir  o

pagamento do piso. Que garantam, no Plano Nacional de Educação, 10% do PIB

para investimento na educação. Esse é um compromisso que também precisamos

cobrar.  Obviamente educação e  saúde pressupõem qualidade de investimento na

educação e cumprimento dos 12% previstos na Constituição para a saúde, o que

infelizmente não está ocorrendo em Minas Gerais.

Deputado Duilio de Castro, concordamos com o seu raciocínio, a coisa é um pouco

mais  complexa.  É  interessante  o  Deputado  Duilio  de  Castro,  que  é  da  Região

Metropolitana,  de  Sete  Lagoas,  uma  cidade  mineradora,  ressaltar  aqui  que  os

estudantes de Minas Gerais têm defendido a criação do Fundo Social do Minério, a

ser mantido com recursos provenientes da exploração das riquezas minerais, e que

50%  desse  fundo  sejam  investidos  em  educação,  cultura,  ciência,  tecnologia  e

esporte. Então, tudo que pudermos fazer para aprimorar,  melhorar a qualidade do

investimento na educação é fundamental.

Concluo  dizendo  às  professoras  e  aos  professores  que,  hoje,  por  volta  de

12h30min,  fiquei  um  pouco  mais  tranquilo,  porque  se  descortina  no  horizonte  a

possibilidade da reabertura  da  negociação com os  professores e com o  setor  da

saúde pública, para que o governo, por meio de uma mesa de negociação, aponte

solução para os nossos trabalhadores.

Queremos voltar aqui em agosto sentindo falta de vocês. Queremos vê-los é na

sala de aula, no posto de saúde e no hospital. Boa sorte para vocês. Contem conosco

sempre.

* - Sem revisão do orador.

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

O  Deputado  Sargento  Rodrigues*  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.

Deputados,  quero, inicialmente,  cumprimentar  os trabalhadores da educação e da

saúde, que, de forma guerreira, compromissada com a categoria, fazem-se presentes
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no Plenário há três  dias,  dando aqui  um exemplo de cidadania,  de resistência  e,

acima de tudo, com dignidade, lutam por um direito que, certamente, todo trabalhador

tem, o de lutar por dignidade.

Nesse  aspecto,  disse  ao  Ronaldo,  à  Graziela  e  aos  demais  professores  que

estavam nas galerias mais cedo que iria me posicionar como Líder da Bancada do

PDT nesta Casa, dizendo que também apoiamos o movimento de vocês. Estamos

aqui para defender os trabalhadores, especialmente os servidores públicos do Estado

de Minas Gerais.  Todas  as vezes  em que tive  a oportunidade de me manifestar,

verbalizando da tribuna ou nas votações, o fizemos favoravelmente aos servidores

públicos do nosso Estado. Em 12 anos e 5 meses de mandato, nunca votei contra

servidor público deste Estado e não seria neste momento que iríamos deixar de nos

posicionar.

Antes mesmo de continuar a minha fala, quero citar o prefácio da Constituição da

República,  pois  é exatamente a ele que nós, Deputados, e o governo do Estado

devemos nos ater.  “O Homem é o problema da sociedade brasileira:  sem salário,

analfabeto, sem saúde, sem casa, portanto sem cidadania. A Constituição luta contra

os  bolsões  de  miséria  que  envergonham  o  País.  Diferentemente  das  sete

constituições anteriores, começa com o homem. Graficamente testemunha a primazia

do homem, que foi escrita para o homem, que o homem é seu fim e sua esperança. É

a constituição cidadã.”

Todos os Deputados desta Casa,  ao assumirem o mandato, juraram defender a

Constituição  da  República  e  do  Estado.  Portanto,  defender  os  trabalhadores  e

defender um piso salarial é dever, acima de tudo, dos Deputados desta Casa. Além

de fazer esse preâmbulo, o constituinte de 1988, logo nos primeiros artigos, assim

definiu: “Art. 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel

dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático

de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade

da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;”

Portanto, venho a esta tribuna dizer que o nosso posicionamento, conforme nos foi

solicitado  pelo  Ronaldo,  Graziela  e  vários  outros  companheiros,  é  o  de  nos

colocarmos à disposição,  juntamente  com os demais  Deputados,  para permitir  ou
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agilizar  medidas,  ou  até  mesmo  pressionar  o  governo  para  que,  realmente,

estabeleça o diálogo com os servidores da educação e da saúde do nosso Estado.

Entendemos  também  que  os  trabalhadores  estão,  nada  mais  nada  menos,

reivindicando aquilo que lhes é de direito, ou seja, um tratamento justo, à altura, mas,

acima de tudo, estão defendendo sua dignidade salarial.

O  Deputado  Luiz  Carlos  Miranda (em aparte)*  -  Deputado Sargento  Rodrigues,

quero  cumprimentá-lo  pelo  pronunciamento,  pois  quem conhece sua história,  sua

trajetória, sabe muito bem do seu comprometimento.

Sou filho de servente escolar e Presidente do Sindicato dos Trabalhadores e estou

aqui  em  nome desses  trabalhadores.  Há  uma hora,  tivemos  uma reunião  com  o

nosso Presidente e todas as centrais sindicais. A pauta foi a discussão da abertura

das negociações com os trabalhadores públicos das áreas da saúde e da educação.

Asseguro a cada trabalhador dessas áreas que esta Casa respeita a democracia e

que, com certeza, a Bancada do PDT, em nenhum momento, votará contra vocês.

Então, cumprimento o Deputado Sargento Rodrigues, porque precisamos investir nos

educadores.  Minha  irmã é  Diretora  de  escola  e,  até  hoje,  recebe R$1.200,00  de

salário bruto; minha mãe é servente escolar e, depois de 20 anos de aposentadoria,

recebe  menos  de  R$300,00.  Sinto  isso  na  pele,  então  asseguro  a  todos  os

comandados desse movimento que os Deputados do PDT, mesmo sendo da base do

governo, votarão os interesses maiores dos trabalhadores da saúde e da educação.

O trabalhador precisa se unir e se fortalecer

Ontem, fiquei nesta Casa até as 2 horas da manhã, quero cumprimentá-los pela

garra,  força  e  coragem.  Somente  com  essa  unidade,  com  essa  união,  teremos

educação; e homens e mulheres sendo respeitados neste país. Parabéns a todos,

continuem firmes. Se conseguirmos, com a força do nosso Presidente Dinis Pinheiro

e  com  os  Líderes  desta  Casa,  reabrir  as  negociações,  não  será  nenhum  mérito

nosso, pois esse mérito é de vocês que ficaram aqui, que estão resistindo. É com a

resistência que alcançaremos o nosso objetivo. Contem com a Assembleia e com os

Deputados. Parabéns, trabalhadores.

O Deputado Sargento Rodrigues* - Agradecemos ao ilustre companheiro, Deputado

Luiz Carlos Miranda. Gostaria de pedir  apenas um pouco de silêncio para dar um
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testemunho em defesa dos nossos professores e professoras.

Deputado Luiz Carlos Miranda, no dia 13/6/97, iniciamos a primeira greve da Polícia

Militar em toda a história do nosso país. Tive a honra de estar ao lado dos meus

companheiros  naquela  data.  Até  aquela  data,  conseguíamos  aumento  apenas  a

reboque dos professores. Dou esse testemunho, pois, por diversas vezes, estivemos

a  reboque  dessa  classe.  Como  não  podíamos  fazer  greve,  esperávamos  os

professores fazê-la para nos manifestarmos de forma calada, sem falar nada dentro

do quartel, pois era um assunto terminantemente proibido. Éramos massacrados nos

quartéis quando o assunto de salário era tocado. Éramos proibidos de tocar nesse

assunto, pois o regulamento nos punia severamente.

Quero deixar  claro que,  durante a  greve de 1997,  passamos por  um processo.

Conforme disse ao Ronaldo e à Graziela mais cedo, foi um processo de internalizar e

saber o que representa esse tipo de movimento. Na verdade, esse tipo de movimento

representa algo especial e essencial à cidadania, porque o trabalhador deve vir e tem

o direito de vir a esta Casa e manifestar livremente a sua indignação. É com esse

propósito  e  sentimento  que  ocupamos  esta  tribuna.  Queremos  dizer-lhes  que

apoiamos esse movimento.

Como  Líder  do  PDT,  não  nos  curvaremos  nem  ficaremos  calados.  Queremos

também colocar-nos à disposição para ajudar nas negociações porque entendemos

que a reivindicação é legítima e, acima de tudo, é fundamental, ou seja, um direito

fundamental dos nossos trabalhadores tanto do setor privado quanto do público.

Sr. Presidente, quero destacar a importância de os senhores virem à Assembleia e

se manifestarem. São poucos os trabalhadores que têm a consciência de lotar essas

galerias e exercer a pressão democrática. Na verdade, essa pressão democrática

precisa  ser  exercida,  porque  o  homem que está  aqui  votando,  a  Deputada  ou o

Deputado, precisa senti-la para ter a sua sensibilidade aguçada, ou melhor, reavivar a

sua sensibilidade de ser humano. Portanto é necessário que os senhores continuem

nessa luta.

O Deputado Rogério Correia foi o primeiro orador da tarde. Quando ocupei a tribuna

para avisar ao governo da possibilidade da greve da Polícia Militar e do Corpo de

Bombeiros, concedi  aparte ao ilustre companheiro Deputado Rogério Correia,  que
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deixava  claro  que  o  Bloco  PT-PMDB-PCdoB  estaria  também  apoiando  a

manifestação dos policiais.  Assim também entendemos. Queremos dizer ao ilustre

Deputado  Rogério  Correia  que  pode  contar  com  a  pessoa deste  Deputado  e  os

demais colegas - aliás, aqui também se manifestou o Deputado Luiz Carlos Miranda -

para hipotecarmos apoio à causa dos senhores. Estaremos acompanhando a decisão

final  do  STF,  porque os trabalhadores  estão  lutando  e  exigindo o  piso,  que aliás

temos de defender.

Quanto à Lei nº 11.738, cuja inconstitucionalidade foi arguida, no momento em que

o STF manifestar e publicar o acórdão decidindo que o governo do Estado tem de

pagar o piso, não restará a este alternativa senão pagá-lo.

Estaremos aqui para apoiar a categoria dos senhores, ou seja, os servidores da

saúde e da educação.

Sr.  Presidente,  encerro  as  minhas  palavras  dizendo  que  os  trabalhadores  da

educação e da saúde estão de parabéns porque não arredaram o pé, mantiveram-se

unidos, lutando e brigando nas galerias de forma digna por um direito, que é o piso

salarial. Nós, do PDT, estaremos ao lado dos senhores nessa luta. Muito obrigado a

todos. Boa tarde.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Paulo Lamac.

O  Deputado  Paulo  Lamac*  -  Sr.  Presidente  e  caros  colegas  Deputados,  quero

saudar os servidores e as servidoras da saúde e da educação aqui presentes e todos

os que estão acompanhando os trabalhos da Assembleia Legislativa nesta tarde e

prestigiando esse grande esforço que está sendo feito - aliás, um esforço realmente

hercúleo.  Desde  os  últimos  dias,  temos  tido  sucessivas  reuniões  visando  a

equacionar esse problema que, como é do conhecimento público, é do Estado. Por

menos que se tenha divulgado ou a grande mídia não tenha divulgado, a população

está  sentindo  o  problema  das  greves  que  assolam  o  Estado.  Nos  últimos  dias,

estamos  muito  empenhados  em  buscar  soluções  concretas  que  possibilitem  a

retomada dos trabalhos nesta Assembleia Legislativa. Conforme mencionado pelos

Deputados que me antecederam, conseguimos avançar para a abertura do diálogo.

Vamos buscar avançar agora nas soluções concretas que possibilitem a retomada ao
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serviço da educação. Estamos aguardando também - essa é a nossa expectativa -

que se constitua uma comissão,  para a qual  já  indicamos nossos representantes,

capitaneados  pelo  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  para  a  questão  da  saúde.

Acreditamos que, se o diálogo vai se iniciar agora com a educação, é preciso que a

saúde tenha um horizonte, uma perspectiva concreta para resolução desse problema

que talvez seja o maior flagelo da população mineira.

Sabemos  que  já  não  temos  recurso,  que  o  investimento  é  muito  aquém  do

determinado pela legislação. Temos de ter o nosso material humano, as pessoas em

plena atividade,  elas que fazem, com tanta luta, com tanto sacrifício,  a educação

acontecer no Estado. Esse é o empenho que o bloco fez e continuará fazendo. Sr.

Presidente, como comentei há pouco, às vezes as pessoas dizem: “Ah, que bom.

Abriu a negociação e agora acabou, está feito o papel”. Agora é que começa, o nosso

trabalho se inicia agora, com a abertura de negociações, com a abertura do diálogo.

Temos uma árdua tarefa pela frente, a de viabilizar que as justas reivindicações dos

servidores  sejam  transformadas  em  conquistas,  conquistas  justas,  conquistas  já

consagradas na lei. Então, a nossa batalha agora será para materializar o que já é

hoje garantido, consagrado pela legislação, mas que ainda não se realizou para os

servidores  do  Estado,  o  que,  consequentemente,  prejudica  o  atendimento  da

população de Minas Gerais.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Obrigado, Deputado Paulo Lamac,

pelo aparte. Nesta oportunidade, quero dizer que todo esforço que estamos fazendo

aqui,  na  Assembleia  Legislativa,  é  para  que  haja  abertura  do  diálogo  com  os

servidores públicos de Minas Gerais, com os servidores da área da saúde. E isso

porque já temos um diagnóstico, assim como o governo também tem, tratando de

cada  uma  das  instituições  do  Estado,  seja  a  Funed,  seja  a  Fhemig,  seja  a

Hemominas, seja o Ipsemg. Tods elas demandam decisões importantes de governo,

demandam ações efetivas quanto a contrato de pessoal,  ao trato dos salários, ao

planejamento das ações, para que o Estado possa cumprir  o  seu papel  social  de

implementar a política de saúde. Do jeito que está, não vai avançar, não por causa da

greve.  O  pessoal  tem  de  tomar  consciência  disso.  Não  é  a  greve  que  está

estabelecendo, por exemplo, a escala mínima. Vocês sabem, assim como o Estado
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sabe, que em muitos lugares não há escala mínima com todos vocês trabalhando. O

Estado  também  sabe,  Deputado  Paulo  Lamac,  que,  mesmo  fazendo  concurso

público, não vai complementar nem preencher as vagas existentes porque ninguém

quer trabalhar nem vai submeter-se a um salário aviltante e à falta de uma carreira,

que não existe. O pessoal está vendo isso. Quando tratamos desse escopo, primeiro

está a compreensão. Vocês, trabalhadores e trabalhadoras da saúde, estão ajudando

a alertar o governo para isso. O governo tem de ser ágil. Chegou o momento também

de esgotamento da propaganda. Está claro, Deputado Paulo Lamac, que propaganda

no Estado de Minas Gerais já não convence ninguém, não convence nenhum setor.

Então, essa história de choque de gestão, de déficit zero, de eficiência administrativa

está superada.

Temos  de  voltar  aqui  para  chamar  a  atenção  do  Governador,  com  base  nos

princípios da democracia. Ontem, o Governador do Estado escreveu um artigo na

“Folha  de  S.Paulo”,  exaltando  o  Estado  Democrático,  a  participação  popular  e

colocando as ferramentas modernas a serviço da democracia. Ora, se o Governador

tem essa concepção tão evidente do valor da participação popular, ele não pode usar

um argumento pequeno, desnecessário e dispensável de que não pode conversar

com vocês, porque estão em greve. Isso é inconcebível! É contra a inteligência. Essa

postura  ofende  a  inteligência  de  Minas  e  mais  a  ele,  professor  de  Direito

Constitucional. Quero dialogar diretamente com o Governador do Estado de Minas

Gerais,  já  que ele nos cedeu o  “twitter”  e  o “facebook”.  Governador  Anastasia,  a

saúde de Minas Gerais clama por decisões corajosas de V. Exa. e a mais importante

e urgente neste momento é chamar para uma conversa os servidores do Estado,

porque eles  são verdadeiramente os  seus colaboradores,  os  seus assessores,  os

servidores que vão dar consequência a uma política de saúde saudável e de sucesso.

Deixo  aqui  registrado  o  apelo,  o  chamamento  ao  Governador  que escreve sobre

Democracia. Para terminar, agradecendo mais uma vez, Paulo Lamac, quero chamar

a  atenção para  uma belíssima orientação do nosso mestre,  o  mestre  do  mundo,

Paulo Freire, que diz que, para fazer valer o nosso discurso, temos de fazer com que

ele se aproxime da prática de tal maneira que a prática se torne verdadeiramente o

nosso discurso. Que o Governador possa fazer, na prática, o que tem falado ao povo
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de Minas Gerais. Obrigado.

O Deputado Paulo Lamac* -  Obrigado,  Deputado Adelmo.  A sua fala é sempre

lúcida  e  nos  leva  sempre  à  reflexão.  Nada  melhor  do  que  terminar  um

pronunciamento com Paulo Freire, que também falava que a educação não muda o

mundo; a educação muda as pessoas, e as pessoas mudam o mundo. Então, se

queremos realmente avançar na nossa sociedade, é lógico que temos de investir na

nova geração dos mineiros que é formada por nossos educadores. Temos de investir

também  na  saúde  das  pessoas,  que  é  garantida  pelos  servidores  públicos.

Realmente,  é preciso que continuemos empenhados nessa luta, e as palavras do

Deputado Adelmo reafirmam e reforçam esse espírito do nosso bloco. Ontem fizemos

esse apelo, fizemos o chamamento ao Governador do Estado. Acredito que hoje, em

certa  medida,  tivemos  uma resposta  com  a  vinda aqui,  logo  cedo,  da  Secretária

Renata  Vilhena  e  com  a  intermediação  do  Presidente  da  Assembleia  Legislativa,

Deputado Dinis Pinheiro, que viabilizou chegarmos aos avanços conquistados. Mas

nossa expectativa - aliás, firmamos isso hoje com os Líderes do governo - é de que o

Bloco Minas sem Censura possa ser recebido pelo Governador do Estado, não nesse

contexto dos pequenos avanços que estão sendo concedidos agora, mas em uma

perspectiva de uma discussão ampla do Estado.

A postura do Bloco Minas sem Censura é de construção. Nosso compromisso é

com  o  Estado  de  Minas  Gerais.  Queremos  que  as  coisas  avancem  e  estamos

demonstrando que temos condições de contribuir com esse avanço. Acredito que a

demonstração de boa vontade que o Bloco dá, ao destravar a pauta da Assembleia,

ajudando o governo a mediar um conflito, que não estava dando conta de resolver,

com os diversos segmentos dos servidores públicos em greve, demonstra o nosso

compromisso com o desenvolvimento e a melhoria das condições do Estado.  Por

isso, o nosso Líder, Deputado Rogério Correia, fez mais cedo o reforço a esse apelo.

Independentemente das questões que estamos discutindo agora, que o Bloco possa

ser recebido no segundo semestre pelo Governador, para uma discussão ampla das

questões estaduais, porque certamente temos condições disso, e queremos contribuir

com  esse  avanço.  Temos  um  entendimento  diferente  de  como  deveria  ser  a

organização do Estado de Minas Gerais e achamos que há vários aspectos em que
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devemos mudar e melhorar, mas acreditamos que o Governador, sendo uma pessoa

de boa índole e intenção, terá a grandeza de receber os Deputados do Bloco Minas

sem Censura e nos dará essa abertura. Como o Adelmo bem disse, o Governador

explicou por artigo em jornal o quanto preza a democracia participativa. Então, apesar

de o Estado ainda não ter os instrumentos claros de democracia participativa - não

tem  orçamento  participativo;  não  há  Conselhos  efetivamente  participativos;  as

conferências não têm repercussão na administração estadual -, ou seja, apesar de

ainda  não  ser  possível  perceber  a  materialização  da  democracia  participativa  na

estrutura e na gestão efetiva do Estado de Minas Gerais, acho que a declaração de

intenções do Governador demonstra que isso pode acontecer. Lembro, Adelmo, que

temos  experiência  nesse  aspecto,  após  anos  e  anos  fazendo  debates  com  a

comunidade, com sindicatos e com associações de bairro, participando de reuniões

de Conselhos e do orçamento participativo. Então, se eles querem agora valorizar a

democracia participativa, temos de apoiar. De fato, com essa experiência acumulada

por  tantos  anos,  podemos  contribuir  e  temos  de  estimular  todos  os  que  querem

colocar em prática aquilo que no papel é fácil de defendermos. Então, fiquei muito

satisfeito com o artigo do Governador. Agora, o nosso papel, como o de todos que

são lutadores e  acreditam nos  sonhos,  é fazer  com que o  que se escreveu seja

transformado em realidade.

Indiscutivelmente, a gestão participativa é a tendência moderna da gestão e é o que

o Partido dos Trabalhadores vem praticando no governo federal e, há muitos anos,

em Belo Horizonte. Assim, esperamos que isso possa acontecer também no governo

do Estado - é um grande avanço, indiscutivelmente, e o Deputado Adelmo traz essa

questão à baila  em um momento muito adequado,  quando fazemos uma reflexão

séria nesta Casa: bloqueamos, paralisamos a pauta por vários dias, radicalizamos e

forçamos o diálogo e o diálogo veio; agora, vamos buscar os resultados. Queremos o

mais  rapidamente  possível  o  atendimento  ao  pleito  dos  servidores  em  greve;

queremos que sejam dadas condições efetivas para que os servidores da educação e

da  saúde  retomem  suas  atividades  o  mais  breve  possível;  e  precisamos  que  os

investimentos  em  saúde  e  educação  sejam  feitos  dentro  do  que  é  legalmente

estabelecido, para que tenhamos avanços efetivos, que vão fazer deste um Estado
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melhor para a população viver e vão tornar superadas as questões pequenas que

vimos  discutindo  aqui.  Estamos  discutindo  sobre  o  salário  de  pouco  mais  de

R$300,00  -  situação  quase  surreal;  é  difícil  até  acreditar  que  exista  isso.  Então,

queremos retomar a discussão em patamares mais elevados: queremos discutir  a

evolução,  o avanço, a democracia participativa. Mas,  para isso, precisamos que o

piso  seja  observado,  que  o  investimento  na  saúde  seja  observado.  Não  tenham

dúvidas de que estamos prontos a somar esforços com o Estado de Minas Gerais

naquilo  que  depender  do  Bloco  Minas  sem  Censura.  Essa  é  a  disposição  dos

Deputados do Bloco Minas sem Censura. Agradeço a todos e a todas; vamos firmes

na luta, pois certamente a vitória será nossa. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - Não havendo outros oradores inscritos,

a  Presidência  passa  à  2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

Questão de Ordem

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, peço a suspensão dos trabalhos

durante 5 minutos para entendimento.

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.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 1.249 a 1.254/2011, da
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Comissão de Direitos Humanos, 1.255 a 1.257/2011, da Comissão da Pessoa com

Deficiência, 1.258 e 1.259/2011, da Comissão de Cultura, e 1.260/2011, da Comissão

de Educação. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião  pelas  Comissões de de Administração Pública  -  aprovação,  na  10ª

Reunião Ordinária, em 12/7/2011, dos Requerimentos nºs 1.101/2011, da Comissão

de Participação Popular, 1.147/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1.169/2011,

do Deputado Elismar Prado, e 1.173/2011, da Comissão de Justiça; de Defesa do

Consumidor - aprovação, na 17ª Reunião Ordinária, em 12/7/2011, do Requerimento

nº  1.150/2011,  do  Deputado  Délio  Malheiros;  de  Transporte  -  aprovação,  na  12ª

Reunião Ordinária, em 12/7/2011, dos Requerimentos nºs 1.142/2011, do Deputado

Bruno Siqueira, 1.143 e 1.144/2011, do Deputado Carlos Henrique, 1.151/2011, do

Deputado Elismar Prado, 1.153/2011, do Deputado Hélio Gomes, 1.159 e 1.160/2011,

da  Comissão  de  Participação  Popular,  1.181/2011,  do  Deputado  Anselmo  José

Domingos, 1.185/2011, do Deputado Fábio Cherem, e 1.186/2011, da Deputada Maria

Tereza Lara; de Esporte - aprovação, na 16ª Reunião Ordinária, em 12/7/2011, dos

Projetos de Lei nºs 30/2011, do Deputado Elismar Prado, 1.316/2011, do Deputado

Dilzon Melo, 1.474/2011, do Deputado Tiago Ulisses, 1.509/2011 com a Emenda nº 1

da Comissão de Justiça, do Deputado Duarte Bechir, 1.521/2011, do Deputado João

Leite, 1.541/2011, do Deputado Sargento Rodrigues, 1.707/2011, do Deputado Célio

Moreira, 1.767/2011, do Deputado Antônio Júlio, e 1.840/2011, do Deputado Anselmo

José Domingos; de Direitos Humanos -  aprovação, na 14ª Reunião Ordinária,  em

13/7/2011,  do Projeto  de  Lei  nº  1.887/2011,  do  Deputado Rogério  Correia,  e  dos

Requerimentos  nºs  1.156  a  1.158/2011,  1.162  e  1.163/2011,  da  Comissão  de

Participação  Popular;  de  Saúde  -  aprovação,  na  15ª  Reunião  Ordinária,  em

13/7/2011, dos Projetos de Lei nºs 1.445/2011, do Deputado Antônio Júlio, 1.523 e

1.524/2011,  do  Deputado  João  Leite,  1.538/2011,  do  Deputado  Tenente  Lúcio,

1.652/2011, da Deputada Luzia Ferreira, e 1.712/2011, do Deputado Dilzon Melo, e do

Requerimento  nº  1.183/2011,  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva;  de  Segurança

Pública - aprovação, na 12ª Reunião Extraordinária, em 13/7/2011, do Projeto de Lei
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nº  703/2011,  do  Deputado  Arlen  Santiago,  e  dos  Requerimentos  nºs  1.168  e

1.170/2011,  do  Deputado Elismar  Prado;  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência - aprovação, na 8ª Reunião Ordinária, em 13/7/2011, do Projeto de Lei nº

1.701/2011,  do  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes;  de  Política  Agropecuária  -

aprovação,  na  14ª  Reunião  Ordinária,  em  13/7/2011,  dos  Projetos  de  Lei  nºs

1.512/2011, do Deputado Duarte Bechir,  1.571/2011,  do Deputado Neider Moreira,

1.581/2011,  do  Deputado  Rogério  Correia,  1.682/2011,  do  Deputado  Fabiano

Tolentino,  e  1.708/2011,  do  Deputado  Célio  Moreira,  e  do  Requerimento  nº

1.161/2011, da Comissão de Participação Popular; do Trabalho - aprovação, na 14ª

Reunião Ordinária,  em 13/7/2011,  dos Projetos de Lei nºs 708/2011, do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva, 1.447 e 1.507/2011, do Deputado Dilzon Melo, 1.508/2011, com

a Emenda nº 1, do Deputado Doutor Viana, 1.510/2011, do Deputado Duarte Bechir,

1.517/2011, do Deputado Gustavo Corrêa, 1.518/2011, do Deputado Inácio Franco,

1.525/2011, do Deputado João Leite, 1.531/2011, do Deputado Luiz Carlos Miranda,

1.564/2011,  do  Deputado  Ivair  Nogueira,  1.567/2011,  do  Deputado  João  Leite,

1.579/2011,  do  Deputado  Pompílio  Canavez,  1.580/2011,  do  Deputado  Rogério

Correia, 1.611/2011, da Deputada Maria Tereza Lara, 1.614/2011, com a Emenda nº

1, do Deputado Neider Moreira, 1.622/2011, do Deputado Sebastião Costa, 1.627 e

1.628/2011,  do  Deputado  Rogério  Correia,  1.683/2011,  do  Deputado  Fabiano

Tolentino,  1.706/2011,  do  Deputado  Arlen  Santiago,  1.722/2011,  do  Deputado

Gustavo Corrêa, 1.738/2011, do Deputado Neider Moreira, 1.748/2011, na forma do

Substitutivo nº 1, do Deputado Duilio de Castro, 1.798/2011, do Deputado Tenente

Lúcio, 1.806/2011, do Deputado Antônio Júlio, e 1.878/2011, do Deputado Neilando

Pimenta, e dos Requerimentos nºs 1.179/2011, da Deputada Ana Maria Resende, e

1.184/2011, do Deputado Délio Malheiros; e de Cultura - aprovação, na 13ª Reunião

Ordinária, em 13/7/2011, dos Projetos de Lei nºs 1.540/2011, do Deputado Sargento

Rodrigues, com a Emenda nº 1, 1.549/2011, do Deputado Antônio Carlos Arantes,

com a Emenda nº 1, 1.555/2011, do Deputado Célio Moreira, com a Emenda nº 1,

1.566/2011, com a Emenda nº 1, do Deputado João Leite, 1.578/2011, do Deputado

Pompílio  Canavez,  1.679/2011,  do  Deputado  Duarte  Bechir,  e  1.709/2011,  do

Deputado Célio Moreira, e do Requerimento nº 1.174/2011, da Comissão do Trabalho
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(Ciente. Publique-se.).

Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência, considerando o papel do Poder Legislativo como

mediador  natural  na  construção  de  soluções  em  benefício  do  povo  mineiro,  a

importância da regularização dos serviços de saúde pública prestados à população

em todo o Estado e a continuidade dos esforços de mediação entre servidores e

representantes do Poder Executivo durante o recesso parlamentar, acolhe indicação

dos  Líderes  e  designa  os  seguintes  Deputados  para  comporem  a  comissão  de

representação da Assembleia Legislativa  com o objetivo de buscar  entendimentos

que  permitam  a  normalização  dos  serviços  públicos  de  saúde.  Pelo  Bloco

Transparência  e  Resultado  -  Deputado  Carlos  Mosconi;  e  pelo  Bloco  Minas  sem

Censura - Deputado Adelmo Carneiro Leão.

A Presidência, considerando o papel do Poder Legislativo como mediador natural

na  construção  de  soluções  em  benefício  do  povo  mineiro,  a  importância  da

regularização  das  atividades  escolares  em  todo  o  Estado  e  a  continuidade  dos

esforços de mediação entre servidores e representantes do Poder Executivo durante

o  recesso  parlamentar,  acolhe  indicação  dos  Líderes  e  designa  os  seguintes

Deputados para comporem a comissão de representação da Assembleia Legislativa

com o objetivo de buscar entendimentos que permitam a regularização das atividades

docentes.  Pelo  Bloco  Transparência  e  Resultado:  Deputados  Bosco  e  Sebastião

Costa; e pelo Bloco Minas sem Censura - Deputados Rogério Correia e Paulo Lamac.

Questão de Ordem

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  em  nome  do  Bloco  Minas  sem

Censura, gostaria  de fazer alguns esclarecimentos em relação à comissão que V.

Exa.  designou  como  Presidente  da  Assembleia  Legislativa.  Em  primeiro  lugar,

parabenizo  o  Presidente  pela  nomeação  dessa  comissão,  fruto  do  nosso

entendimento,  tanto  do  nosso  bloco  quanto  dos  blocos  que  apoiam  o  governo

Anastasia  nesta  Casa,  e  chegamos  a  esse  acordo.  Em  nome do  bloco,  eu  e  o

Deputado  Antônio  Júlio,  Líderes  do  Bloco  Minas  sem  Censura,  queremos  fazer

primeiramente esse reconhecimento público da necessidade do consenso formulado

aqui.  Gostaria  também  de  tecer  rapidamente  alguns  comentários  sobre  as  duas
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comissões formadas aqui, tanto a comissão de representação, com o fim de verificar

os resultados que poderemos obter a partir da negociação com o governo na área da

saúde, quanto a da área da educação. Nós, do Bloco Minas sem Censura - aliás,

disse isso, aqui, mais cedo, quero apenas repetir rapidamente -, fizemos um processo

de obstrução na Assembleia, com caráter democrático e de acordo com o Regimento,

e enumeramos alguns pontos para que ela se realizasse e alguns objetivos fossem

alcançados. Um deles era exatamente fazer com que houvesse reconhecimento do

governo da importância de se resolverem três problemas fundamentais no Estado de

Minas Gerais, maior atenção à saúde, educação e segurança públicas, notadamente

a partir das greves. No caso da Polícia Civil, já estão há mais de 60 dias de greve;

dos professores, há mais de 30 dias, e dos servidores da saúde, há mais de 20 dias,

se  não  me  engano.  A  greve  desses  três  setores,  fundamentais  no  nosso

entendimento, seria motivo até para não termos recesso, seja parlamentar, seja no

governo, antes de nós, da Assembleia Legislativa, fazermos um movimento na busca

de  entendimento  em  relação  a  essas  duas  questões.  Essas  comissões  visam

exatamente  colocar  o  Poder  Legislativo  como responsável  também  por  buscar  a

mediação no período em que estivermos de recesso. As duas comissões funcionarão,

portanto, durante o mês de julho. Haverá o recesso parlamentar, mas as comissões

de  representação  estarão  representando  o  poder  público  para  discussão  com

professores e as Secretarias de Educação e de Planejamento. E também Com essas

Secretarias e o Sind-Saúde, representando o movimento de greve da saúde. Então a

Assembleia  Legislativa  estará  representada  e  trabalhando  no  recesso  por  meio

dessas  comissões.  Esse  é  um  esclarecimento  que  julgo  importante.  Segundo,  o

governo se dispôs a realizar conosco uma rodada de negociação com esses dois

setores. Quero parabenizar,  em especial,  não faço nenhum ato demagógico,  mas

sincero, os professores e os trabalhadores da educação e da saúde, que estão em

greve. Sem essa mobilização, não conseguiríamos avançar para que esse acordo de

abertura  de negociação fosse realizado.  A obstrução na Assembleia  Legislativa já

dura mais de um mês, diria até mais. Mas, se assim não fizéssemos, não teríamos

condições sozinhos de realizar essa abertura de negociação. Foi necessário, sim, que

o movimento social se colocasse em ação. Esse reconhecimento precisa ser feito.



1552
____________________________________________________________________________

Quero também parabenizar a atitude dos Deputados Dinis Pinheiro, Presidente da

Assembleia, que nos ajudou no procedimento de negociação junto ao governo, em

um  período  de  fechamento  das  negociações;  Luiz  Humberto  Carneiro,  Líder  do

Governo; dos demais Deputados Líderes do Bloco; e do Deputado Mauri Torres, que

agora  irá  para  o  Tribunal  de  Contas,  mas  que  também  foi  fundamental  nesse

processo. Agradeço ao conjunto de Deputados. O momento às vezes é tenso, somos

incompreensíveis e ásperos uns com os outros, mas faz parte. Foi um procedimento

de abertura de negociação que achávamos fundamental. Por fim, Sr. Presidente, o

que nosso Bloco espera é que essa comissão de negociação não seja, como se diz

na gíria, para inglês ver - essa é a palavra que temos do Sr. Governador do Estado, e

estamos depositando nisso muita confiança -, mas que seja uma comissão séria que

estabeleça, a partir das reivindicações, as soluções a serem encontradas. Acho que

temos um bom pressuposto para isso, que é a marcação hoje, às 19 horas, dessa

primeira  reunião.  Está  confirmada  a  presença  da  Renata  Vilhena,  Secretária  de

Planejamento e Gestão, que esteve hoje de manhã, a pedido do Presidente, aqui na

Assembleia, para iniciar o processo de negociação e retornará à tarde. Com base

nisso, o Bloco Minas sem Censura interrompe o procedimento de obstrução da pauta,

como havíamos combinado com o próprio governo e com sua base. Votaremos agora

cada projeto conforme o nosso posicionamento político e programático, a favor ou

contra. No caso das indicações, deixamos claro que fica para a base do governo a

necessidade de preenchimento do quórum legislativo, pelas razões, que apresentei

aqui diversas vezes, de não estarmos votando esses preceitos. Fica garantido então

de  nossa  parte  a  quebra  do  procedimento  de  obstrução,  mas  depositamos  no

governo a esperança de que ele também nos ajude, de fato, a resolver os problemas

da educação e da saúde. Muito obrigado a todos vocês que, neste tempo, estiveram

aqui conosco. Obrigado, Deputados; obrigado, Presidente.

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 Fabiano Tolentino

em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 1.681/2011, Sargento

Rodrigues em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 86/2011, e
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Fred Costa (2) em que solicita a retirada de tramitação dos Projetos de Lei nºs 59 e

340/2011  (Arquivem-se  os  projetos.),  nos  termos  do  inciso  XXXII  do  art.  232  do

Regimento  Interno,  requerimentos  dos  Deputados  João  Leite  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei  nº  3.831/2009, e Dalmo Ribeiro Silva em que

solicita o desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.250/2009, e, nos termos do inciso

XIX do art. 232 do Regimento Intermo, requerimento do Deputado Sebastião Costa

em que solicita a inserção nos anais da Casa da carta da Presidenta Dilma Rousseff

a Fernando Henrique Cardoso, publicada no “site” especial criado para comemorar os

80 anos do ex-Presidente da República.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que, com a retirada de tramitação do Projeto de

Lei  nº  352/2011,  do  Deputado  Fred  Costa,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.993/2011,  do

Deputado Antônio Genaro, passa a tramitar, nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 12. Assim sendo, a Presidência, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,

do Regimento Interno, encaminha a matéria às Comissões de Justiça e de Segurança

Pública, para parecer.

Discussão e Votação de Indicações

O Sr.  Presidente -  Indicação, feita pelo Governador do Estado,  do nome do Sr.

Antônio Abrahão Caram Filho  para o cargo de Diretor  da Agência Reguladora de

Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas

Gerais  -  Arsae-MG.  A  Comissão  Especial  opina  pela  aprovação  do  nome.  A

Presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  secreto,  de

conformidade com o art. 261, inciso I, c/c os arts. 252 e 255, do Regimento Interno. A

fim  de  proceder  à  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  Presidência  solicita  às

Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o

façam neste momento. A Presidência dará 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:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -  Anselmo  José

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

Mourão -  Carlos  Mosconi  -  Délio  Malheiros  -  Delvito  Alves  -  Dilzon  Melo  -  Dinis
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Pinheiro - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro -

Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella -

Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa -

João Leite - José Henrique - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz

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

Abreu  -  Neider  Moreira  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso  -  Rômulo  Viegas  -

Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Zé Maia.

O Deputado Carlin Moura - Meu voto é “sim”, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram "sim" 46 Deputados. Houve 1 voto em

branco. Está, portanto, aprovada a indicação, feita pelo Governador do Estado, do

nome do Sr.  Antônio Abrahão Caram Filho para o cargo de Diretor da Arsae-MG.

Oficie-se ao Governador do Estado.

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. A Presidência

vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade com o art.

261,  inciso I,  c/c  os arts.  252 e 255,  do Regimento Interno.  A fim de proceder  à

votação  pelo  processo  eletrônico,  a  Presidência  solicita  às  Deputadas  e  aos

Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste

momento. A Presidência dará 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:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

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

Bonifácio Mourão -  Carlin  Moura -  Carlos  Mosconi  -  Celinho do Sinttrocel  -  Célio

Moreira - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Doutor Viana -

Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fábio

Cherem - Fred Costa - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio

Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique -

Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique

- Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neider Moreira - Pompílio
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Canavez -  Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis -

Sargento Rodrigues -  Tenente Lúcio -  Tiago Ulisses -  Ulysses Gomes -  Vanderlei

Miranda - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 46 Deputados. Votaram "não" 6 Deputados. Houve

1 voto em branco. Está, portanto, aprovada a indicação, feita pelo Governador do

Estado, do nome do Sr. Jorge André Periquito para o cargo de Presidente da Utramig.

Oficie-se ao Governador do Estado.

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. A Presidência vai  submeter  a

matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso I, c/c

os arts. 252 e 255, do Regimento Interno. A fim de proceder à votação pelo processo

eletrônico,  a  Presidência  solicita  às  Deputadas  e  aos  Deputados  que  ainda  não

registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência dará

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:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

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

Bonifácio Mourão -  Carlin  Moura -  Carlos  Mosconi  -  Celinho do Sinttrocel  -  Célio

Moreira - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Doutor Viana -

Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Fabiano

Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo

Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - José Henrique - Juninho

Araújo - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luiz

Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Marques  Abreu -  Neider  Moreira  -  Pompílio

Canavez -  Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis -

Sargento Rodrigues -  Tenente Lúcio -  Tiago Ulisses -  Ulysses Gomes -  Vanderlei

Miranda - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 50 Deputados. Votou "não" 1 Deputado. Houve 1

voto  em  branco.  Está,  portanto,  aprovada  a  indicação,  feita  pelo  Governador  do
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Estado, do nome do Sr. José Geraldo Oliveira Silva para o cargo de Presidente da

Fucam. Oficie-se ao Governador do Estado.

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. A Presidência vai  submeter  a matéria a

votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso I, c/c os arts.

252  e  255,  do  Regimento  Interno.  A fim  de  proceder  à  votação  pelo  processo

eletrônico,  a  Presidência  solicita  às  Deputadas  e  aos  Deputados  que  ainda  não

registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência dará

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:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Anselmo José Domingos - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Carlin

Moura - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Délio Malheiros -

Delvito Alves - Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista -

Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa -

Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo  Valadares  -  Hélio  Gomes  -  Hely

Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite - José Henrique - Juninho Araújo - Leonardo

Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neider Moreira - Pompílio Canavez - Romel Anízio -

Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 51 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, aprovada a indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome da Sra.

Ana Maria Pacheco para o cargo de Presidente da Faop. Oficie-se ao Governador do

Estado.

Questão de Ordem

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, solicito explicações desta Presidência a

respeito da orientação para a conduta a que estamos assistindo do segurança desta

Assembleia voltada de forma ostensiva para os manifestantes. Isso nunca aconteceu
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nesta Casa. Sou um parlamentar que pauto minhas intervenções críticas na busca de

diálogo e entendimento. Não só me manifestei nos bastidores, como me manifestei

anteontem aqui, ao microfone da Assembleia. Acho que é algo que nunca tivemos

nesta Casa. Só gostaria de ter a justificativa para isso. Se este parlamentar entender

que a justificativa não é suficiente, solicito a suspensão dos trabalhos por 10 minutos,

para que possa reunir-me com o Bloco Minas sem Censura, para decidirmos que

posicionamento  teremos.  Sr.  Presidente,  eu  até  entenderia se  tivéssemos tomado

medidas como essas outras vezes, em outros momentos. Acho que chegamos a um

consenso, a um diálogo e à grandeza de uma possibilidade de se ter uma negociação

para o movimento grevista de forma real e efetiva, por meio de um diálogo que esta

Casa, não só Oposição mas também Situação, passou a exigir do governo do Estado.

Então acho que não se justifica uma atitude dessa.

O Sr. Presidente - V. Exa., Deputado Durval Ângelo, talvez não tenha observado a

minha manifestação há pouco. Solicitei que as senhoras e os senhores presentes nas

galerias não proferissem, em hipótese alguma, palavras de baixo calão. Como duas

ou três pessoas estavam tendo procedimento inadequado, solicitei à segurança que

identificasse  essas  pessoas.  Manifestações  ordeiras,  pacíficas,  respeitosas  serão

sempre  bem-vindas.  Esta  Casa  é  do  povo,  das  senhoras  e  dos  senhores.  A

Presidência só não vai aceitar, em hipótese alguma, palavras ofensivas à honra de

quem quer que seja na Casa da população mineira.

O Deputado Durval  Ângelo -  Sr.  Presidente,  no meu pronunciamento,  na  última

terça-feira, falei sobre uma questão semelhante à apresentada por V. Exa. a respeito,

não dos manifestantes, mas do linguajar dos próprios  parlamentares, que critiquei

aqui. Pergunto a V. Exa. se postar seguranças daquela forma resolve o problema do

linguajar.  Há segurança ali  que já deu problema na última greve dos professores.

Pensei que um apelo da Presidência da Comissão de Direitos Humanos ao Diretor-

Geral tivesse sido acatado. Solicitei que esse segurança, em movimento grevista, não

tivesse contato com a população, em função de uma agressão que houve na última

greve dos professores aqui.  Pergunto: postar  daquele jeito  resolve o problema de

palavras indecorosas, indevidas, não próprias ao ambiente? Podem muito bem os

seguranças estar daquela forma e os manifestantes do outro lado xingar ou quem
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estiver  atrás  dos  seguranças  xingar  do  mesmo  jeito.  Aquilo  é  agressivo,  Sr.

Presidente.

O Sr.  Presidente -  Indicação, feita pelo Governador do Estado,  do nome do Sr.

Carlos  Alberto Pavan Alvim  para  o cargo de Diretor-Geral  da Imprensa Oficial  do

Estado de Minas Gerais  -  IO-MG. A Comissão Especial  opina pela aprovação do

nome. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de

conformidade com o art. 261, inciso I, c/c os arts. 252 e 255, do Regimento Interno. A

fim  de  proceder  à  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  Presidência  solicita  às

Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o

façam neste momento. A Presidência dará início ao processo e, para tanto, solicita às

Deputadas  e  aos  Deputados  que ocupem  os  seus  lugares.  Com  a palavra,  para

encaminhar a votação, o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval  Ângelo* -  Deputado Luiz  Humberto Carneiro,  V.  Exa.  já  viu

segurança daquela forma? Olha, Deputado, não venha aqui falar comigo...

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - Deputado Durval Ângelo, por gentileza.

V. Exa. está com a palavra para fazer o encaminhamento da votação da indicação,

feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim para o

cargo de Diretor-Geral  da Imprensa Oficial  do Estado de Minas Gerais,  conforme

solicitado.

O Deputado Durval Ângelo* - Pediria, primeiro, que V. Exa. chamasse a atenção

dos que se aproximaram para conversar com este parlamentar. Eu estava aqui ao

microfone. Estava respondendo a quem me procurou.

A votação da indicação do Diretor-Geral da Imprensa Oficial é um bom momento

para  discutirmos  a  liberdade  de  imprensa.  Nomear  um  Diretor  para  a  Imprensa

Oficial, que esta Casa atestou que preenche os requisitos para ocupar o cargo - e sou

favorável, pois acolho os posicionamentos dos meus colegas -, faz-nos refletir sobre o

livre direito de manifestação, concordando com a preliminar de V. Exa. Liberdade de

imprensa nos leva a pensar a questão mais geral da democracia na sociedade. Ao

indicarmos alguém para ocupar um cargo importante na Imprensa Oficial, temos de

começar a dar exemplo dessa liberdade que defendemos na conduta e na postura

dentro do Poder Legislativo.
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Se acontecer  algum enfrentamento  naquela  postura  agressiva,  de  quem será a

responsabilidade, já que estamos votando a indicação do Diretor-Geral da Imprensa

Oficial? Será dessa Presidência? V. Exa. não me disse se a ordem para se postar

daquele jeito foi de V. Exa. Não me disse.

Seria  importante,  até  mesmo  para  o  andamento  dos  trabalhos,  que,  até  as

16h30min,  tudo isso estivesse resolvido e que,  além de votarmos a indicação do

cargo de Diretor-Geral da Imprensa Oficial, votássemos todos os outros cargos para,

amanhã, concluirmos nossa votação. E que esta questão de ordem fosse respondida.

Quem será  responsável  pelo  enfrentamento,  caso aconteça? A Presidência  desta

Casa, que solicitou que retirassem as duas pessoas que agiram de forma agressiva?

V. Exa. não me disse se determinou que os seguranças se portassem daquele jeito.

Então o responsável é o Diretor-Geral? O responsável por isso é o Gerente da área

de segurança?

Veja, os professores estão cansados de sofrer a repressão de setores da Polícia

Militar na rua. Se pelo menos nesta Casa, onde se vota o Diretor da Imprensa Oficial,

o tratamento não fosse o mesmo... Ainda que os professores não saiam desta Casa

com  suas  reivindicações  atendidas,  saibam  que  aqui  é  a  Casa  do  debate

democrático,  que  vota  Diretor  de  Imprensa,  mas  preserva  as  outras  liberdades

democráticas da Constituição, e que aqui não serão agredidos.

Sr. Presidente, não me sinto em condições de votar a indicação do cargo de Diretor

da Imprensa Oficial  nem os cargos seguintes, se essa questão não for  resolvida.

Poderíamos ter  outra sensibilidade para votar a referida indicação. Estamos nesta

Casa discutindo, mas diria que, nos debates dos últimos meses, os exemplos dos

Deputados, com palavras ofensivas, e aí, sim, de baixo calão, não têm sido bons.

Outro dia, um Deputado até reclamou: “também o debate dos manifestantes é bem

menor que os que temos feito nesta Casa”. A forma de condução de alguns debates

internos é muito mais desrespeitosa que lá fora. E não postamos, diante de nenhum

Deputado que fez tal intervenção, dois ou três seguranças para intimidar,  usando,

muitas vezes, do seu tamanho e da sua força física. Então, Presidente, não tenho

clima para isso.

Os Deputados desta Casa são testemunhas de que, para eu chegar e me indignar
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com algo dessa magnitude, isso é porque realmente a gravidade é tamanha. Talvez,

antes de votarmos as indicações dos cargos, poderíamos analisar as intervenções

dos  Deputados  feitas  neste  Plenário.  Se  as  notas  taquigráficas  da  Assembleia

trouxerem não apenas a discussão da comissão da indicação do cargo da Imprensa

Oficial, mas todos os debates ocorridos neste Plenário, veremos que houve atitudes

muito mais agressivas que essa.

Sr. Presidente, quero votar sim; quis e poderia ter votado a indicação do Diretor-

Geral na terça-feira. Queria entendimento, se fosse o desejo desse parlamentar, mas

acho que não há clima para a democracia. Lembro-me, Sr. Presidente, de quando o

Prof. Cristovam Buarque era Reitor da UnB e - lá havia a Imprensa Oficial -, ao barrar

a entrada de um Tenente da Polícia Militar naquela Universidade, pois este queria

adentrá-la  para perseguir  alunos em greve,  ele  disse:  “Sr.  Tenente,  aqui  se entra

apenas por vestibular, e não, por armas”. Quero dizer, Sr. Presidente, que a mesma

coisa está acontecendo nesta Casa. Se V. Exa. disse que esta é a Casa do povo, não

podemos  ter  uma  barreira  com  bloqueio  agressivo  como  aquele  para  intimidar

pessoas.

Sr.  Presidente,  não  foi  ordem  de  V.  Exa.  Na  questão  de  ordem  que  fiz

anteriormente, V. Exa. pediu a identificação. Temos de identificar quem é agressivo e

não está preparado para a democracia tanto na arquibancada quanto aqui dentro.

Contudo, não aceito essa postura agressiva.

Estou fazendo um requerimento dirigido ao Diretor-Geral. Quando da última greve,

em  resposta  a  um  inquérito  instaurado  sobre  um  segurança  que  estava  na

Assembleia Legislativa - não direi nome algum, João; não citarei o nome -, disse-me

que não estaria mais em contato quando houvesse movimento grevista. Na verdade,

foi um pedido que fiz,  e ele o acolheu. Sinto-me enganado. Não posso me sentir

enganado pelo Diretor-Geral. Não quero polemizar.

V. Exa. é testemunha de que eu queria votar na terça-feira. O Diretor da Imprensa

Oficial já poderia ter sido aprovado na terça-feira. Até anunciei publicamente que não

estaria aqui caso os trabalhos fossem até sexta-feira, porque estamos indo para a

Romaria  dos  Mártires  da  Caminhada,  em  São  Félix  do  Araguaia,  em  Ribeirão

Cascalheiras. Além disso, disse que a Casa tinha de votar e o governo, de dialogar
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com os grevistas. Cobrei mais: um clima melhor de entendimento entre os Deputados

e com menos agressão. Os Srs. Deputados estavam dando um tiro no pé. Essa foi a

minha  expressão.  O  tratamento  tinha  de  ser  mais  respeitoso  aqui  dentro.  Do

contrário, se continuar assim, talvez, quando um Deputado - seja da Situação ou da

Oposição - for atacar o outro, poremos três ou quatro seguranças na frente dele para

dizer-lhe:  “Olha,  se  disser  algo  agressivo,  estará  preso”.  Aliás,  até apanha,  como

vimos na última greve.

O Sr. Presidente - Deputado Durval Ângelo, é importante que V. Exa. preste mais

atenção no meu comportamento desde que assumi a Presidência desta Casa, um

comportamento  muito  simples  e  democrático  e  de  muita  proximidade  com  a

população. Tenho a alegria de dizer isto: que atendo a todos com muito carinho e

muita  atenção.  A  Presidência  tem-se  pautado  incansavelmente  por  esse

comportamento. Na minha gestão, neste breve tempo, não presenciei em momento

algum nenhum Deputado que tivesse um comportamento inadequado.  Da mesma

forma,  foi  a  primeira  vez  em  que  presenciei  o  comportamento  indevido  de  uma

minoria.  E,  assim  sendo,  solicitei  tão  somente  a  identificação  dessa  minoria  que

estava expressando palavras de baixo calão. A Presidência não será tolerante com

Deputado que venha a ter procedimento inadequado como esse nem com militante

que porventura não respeitar os bons padrões de cordialidade e educação.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, é literalmente uma questão de ordem.

Estivemos  lá  dialogando  com  as  pessoas  que  estavam  se  manifestando.  Todos

entenderam  o  posicionamento  de  V.  Exa.,  assim  como  os  demais  Deputados.  A

questão está resolvida, e continuarão fazendo as suas manifestações ordeiramente.

Peço-lhe que solicite à segurança que, diante da solução do problema, retorne ao seu

devido posto. É o que tenho a dizer.

O Sr. Presidente - A manifestação ordeira e pacífica será bem-acolhida e respeitada

por esta Presidência. Em hipótese nenhuma aceitarei algo inadequado. Para isso,

serei  firme  e  não  tolerante.  Reafirmo  aos  seguranças  que  não  há  necessidade

daquele posicionamento ostensivo. No entanto, se porventura algum cidadão vier a
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promover  algo  inadequado,  peço-lhes  que,  por  gentileza,  que  tão  somente  o

identifiquem. Em votação, a indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -  Anselmo  José

Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Carlin Moura -

Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Delvito Alves - Dilzon Melo -

Dinis  Pinheiro -  Doutor  Viana -  Doutor  Wilson Batista -  Duarte  Bechir  -  Duilio  de

Castro - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gustavo Corrêa - Gustavo

Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro

Lessa - João Leite - José Henrique - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Luiz Carlos

Miranda - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu -

Neider  Moreira  -  Paulo  Guedes  -  Pompílio  Canavez  -  Romel  Anízio  -  Rômulo

Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Tenente Lúcio -

Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

A Deputada Liza Prado - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram "sim" 51 Deputados. Não houve voto

contrário. Está, portanto, aprovada a indicação, feita pelo Governador do Estado, do

nome do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim para o cargo de Diretor-Geral da Imprensa

Oficial do Estado de Minas Gerais - IO-MG. Oficie-se ao Governador do Estado.

Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome do Cel. PM Eduardo Mendes

de Sousa para o cargo de Diretor-Geral do Instituto de Previdência dos Servidores

Militares  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  IPSM.  A Comissão  Especial  opina  pela

aprovação do nome. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo

secreto,  de  conformidade  com  o  art.  261,  inciso  I,  c/c  os  arts.  252  e  255,  do

Regimento  Interno.  A  fim  de  proceder  à  votação  pelo  processo  eletrônico,  a

Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  o  façam  neste  momento.  A Presidência  dará  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:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -
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Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Carlin Moura - Carlos

Mosconi -  Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Délio Malheiros -  Delvito Alves -

Dilzon  Melo  -  Dinis  Pinheiro  -  Doutor  Viana -  Duarte  Bechir  -  Duilio  de  Castro  -

Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella -

Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa -

João Leite - José Henrique - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz

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

Abreu - Neider Moreira - Paulo Guedes - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel

Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 52 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, aprovada a indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome do Cel.

PM Eduardo Mendes de Sousa para o cargo de Diretor-Geral do IPSM. Oficie-se ao

Governador do Estado.

Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. Altino Rodrigues Neto

para o cargo de Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA. A Comissão

Especial  opina pela aprovação do nome. A Presidência vai  submeter  a matéria a

votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso I, c/c os arts.

252  e  255,  do  Regimento  Interno.  A fim  de  proceder  à  votação  pelo  processo

eletrônico,  a  Presidência  solicita  às  Deputadas  e  aos  Deputados  que  ainda  não

registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência dará

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:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

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

Bonifácio Mourão -  Carlin  Moura -  Carlos  Mosconi  -  Celinho do Sinttrocel  -  Célio

Moreira - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Doutor Viana -

Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fábio

Cherem - Fred Costa - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio

Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique -
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Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique

- Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neider Moreira - Paulo

Guedes -  Pompílio  Canavez -  Romel Anízio  -  Rômulo Viegas -  Rosângela Reis  -

Sargento Rodrigues -  Tenente Lúcio -  Tiago Ulisses -  Ulysses Gomes -  Vanderlei

Miranda - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 53 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, aprovada a indicação, feita pelo Governador do Estado,  do nome do Sr.

Altino Rodrigues Neto para o cargo de Diretor-Geral do IMA. Oficie-se ao Governador

do Estado.

Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. Luiz Afonso Vaz de

Oliveira  para  o  cargo  de  Presidente  da  Fundação  Rural  Mineira  -  Ruralminas.  A

Comissão Especial  opina  pela  aprovação do nome. A Presidência vai  submeter  a

matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso I, c/c

os arts. 252 e 255, do Regimento Interno. A fim de proceder à votação pelo processo

eletrônico,  a  Presidência  solicita  às  Deputadas  e  aos  Deputados  que  ainda  não

registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência dará

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:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão -

Carlin  Moura  -  Carlos  Henrique  -  Carlos  Mosconi  -  Celinho  do  Sinttrocel  -  Célio

Moreira - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Doutor Wilson

Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred

Costa - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely

Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - Juninho Araújo

-  Leonardo  Moreira  -  Liza  Prado  -  Luiz  Carlos  Miranda  -  Luiz  Henrique  -  Luiz

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neider Moreira - Paulo Guedes

- Pompílio Canavez - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela

Reis  -  Sargento  Rodrigues  -  Tenente  Lúcio  -  Tiago  Ulisses  -  Ulysses  Gomes  -

Vanderlei Miranda - Zé Maia.
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O Sr. Presidente -  Votaram "sim" 52 Deputados. Votou "não" 1 Deputado.  Está,

portanto, aprovada a indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. Luiz

Afonso  Vaz  de  Oliveira  para  o  cargo  de  Presidente  da  Ruralminas.  Oficie-se  ao

Governador do Estado.

Indicação,  feita  pelo  Governador  do  Estado,  do  nome  da  Sra.  Irene  de  Melo

Pinheiro para o cargo de Presidente da Fundação Helena Antipoff - FHA. A Comissão

Especial  opina pela aprovação do nome. A Presidência vai  submeter  a matéria a

votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso I, c/c os arts.

252  e  255,  do  Regimento  Interno.  A fim  de  proceder  à  votação  pelo  processo

eletrônico,  a  Presidência  solicita  às  Deputadas  e  aos  Deputados  que  ainda  não

registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência dará

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:

Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Anselmo José Domingos -

Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Carlin Moura - Carlos

Henrique - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro

Silva - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Doutor Wilson

Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred

Costa - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely

Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - Juninho Araújo

-  Leonardo  Moreira  -  Liza  Prado  -  Luiz  Carlos  Miranda  -  Luiz  Henrique  -  Luiz

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neider Moreira - Paulo Guedes

-  Paulo  Lamac -  Pompílio  Canavez -  Romel  Anízio  -  Rômulo Veneroso -  Rômulo

Viegas -  Rosângela Reis  -  Sargento  Rodrigues -  Tenente  Lúcio  -  Tiago Ulisses -

Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 54 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, aprovada a indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome da Sra.

Irene de Melo Pinheiro para o cargo de Presidente da FHA. Oficie-se ao Governador

do Estado.

Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome da Sra. Jomara Alves da Silva
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para o cargo de Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de

Minas  Gerais  -  Ipsemg.  A Comissão  Especial  opina  pela  aprovação  do  nome.  A

Presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  secreto,  de

conformidade com o art. 261, inciso I, c/c os arts. 252 e 255, do Regimento Interno. A

fim  de  proceder  à  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  Presidência  solicita  às

Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o

façam neste momento. A Presidência dará 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:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão -

Carlin Moura - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro

Silva - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Doutor Wilson

Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred

Costa - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely

Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique -

Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique

- Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neider Moreira - Paulo

Guedes  -  Paulo  Lamac  -  Pompílio  Canavez  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Viegas  -

Rosângela Reis - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda

- Zé Maia.

O Deputado Sargento Rodrigues - Meu voto é “sim”.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram "sim" 54 Deputados. Não houve voto

contrário. Está, portanto, aprovada a indicação, feita pelo Governador do Estado, do

nome da Sra. Jomara Alves da Silva para o cargo de Presidente do Ipsemg. Oficie-se

ao Governador do Estado.

Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. Fernando Viana Cabral

para o cargo de Presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de

Minas Gerais - Iepha-MG. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. A

Presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  secreto,  de

conformidade com o art. 261, inciso I, c/c os arts. 252 e 255, do Regimento Interno. A
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fim  de  proceder  à  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  Presidência  solicita  às

Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o

façam neste momento. A Presidência dará início ao processo 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:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão -

Carlin  Moura  -  Carlos  Henrique  -  Carlos  Mosconi  -  Celinho  do  Sinttrocel  -  Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Doutor

Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino -

Fábio Cherem - Fred Costa - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares

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

Leite - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz

Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neider Moreira

-  Paulo  Guedes  -  Paulo  Lamac  -  Pompílio  Canavez  -  Romel  Anízio  -  Rômulo

Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa

- Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 54 Deputados. Votaram "não" 2 Deputados. Está,

portanto, aprovada a indicação, feita pelo Governador do Estado,  do nome do Sr.

Fernando  Viana  Cabral  para  o  cargo  de  Presidente  do  Iepha-MG.  Oficie-se  ao

Governador do Estado.

Indicação,  feita  pelo  Governador  do Estado,  do  nome do Sr.  Marcílio  César  de

Andrade para o cargo de Presidente da Fundação Centro de Tecnologia de Minas

Gerais - Cetec. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. A Presidência

vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade com o art.

261,  inciso I,  c/c  os arts.  252 e 255,  do Regimento Interno.  A fim de proceder  à

votação  pelo  processo  eletrônico,  a  Presidência  solicita  às  Deputadas  e  aos

Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste

momento. A Presidência dará 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:
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Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão -

Carlin Moura - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro

Silva - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Doutor Wilson

Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred

Costa - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely

Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique -

Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique

- Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neider Moreira - Paulo

Guedes  -  Paulo  Lamac  -  Pompílio  Canavez  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Viegas  -

Rosângela  Reis  -  Sargento  Rodrigues  -  Sebastião  Costa -  Tenente  Lúcio  -  Tiago

Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O Sr.  Presidente - Votaram "sim" 54 Deputados. Houve 1 voto em branco. Está,

portanto, aprovada a indicação, feita pelo Governador do Estado,  do nome do Sr.

Marcílio  César  de  Andrade  para  o  cargo  de  Presidente  do  Cetec.  Oficie-se  ao

Governador do Estado.

Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. Camillo Fraga Reis

para  o  cargo  de  Diretor-Geral  da  Agência  de  Desenvolvimento  da  Região

Metropolitana de Belo Horizonte - Agência RMBH. A Comissão Especial opina pela

aprovação do nome. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo

secreto,  de  conformidade  com  o  art.  261,  inciso  I,  c/c  os  arts.  252  e  255,  do

Regimento  Interno.  A  fim  de  proceder  à  votação  pelo  processo  eletrônico,  a

Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  o  façam  neste  momento.  A Presidência  dará  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:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão -

Carlin  Moura  -  Carlos  Henrique  -  Carlos  Mosconi  -  Celinho  do  Sinttrocel  -  Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Doutor
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Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino -

Fábio Cherem - Fred Costa - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares

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

Leite  -  José  Henrique  -  Juninho  Araújo  -  Leonardo  Moreira  -  Liza  Prado  -  Luiz

Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neider Moreira

- Paulo Lamac - Pompílio Canavez - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Rosângela Reis

- Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses

Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 54 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, aprovada a indicação, feita pelo Governador do Estado,  do nome do Sr.

Camillo Fraga Reis para o cargo de Diretor-Geral da Agência RMBH. Oficie-se ao

Governador do Estado.

Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. Marcos Affonso Ortiz

Gomes  para  o  cargo  de Diretor-Geral  do  Instituto  Estadual  de  Florestas  -  IEF.  A

Comissão Especial  opina  pela  aprovação do nome. A Presidência vai  submeter  a

matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso I, c/c

os arts. 252 e 255, do Regimento Interno. A fim de proceder à votação pelo processo

eletrônico,  a  Presidência  solicita  às  Deputadas  e  aos  Deputados  que  ainda  não

registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência dará

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:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão -

Carlin  Moura  -  Carlos  Henrique  -  Carlos  Mosconi  -  Celinho  do  Sinttrocel  -  Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Doutor

Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino -

Fábio Cherem - Fred Costa - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares

- Hélio Gomes - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho

Araújo - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luiz

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neider Moreira - Paulo Guedes
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- Paulo Lamac - Pompílio Canavez - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela

Reis  -  Sargento  Rodrigues  -  Sebastião  Costa  -  Tenente  Lúcio  -  Tiago  Ulisses  -

Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 52 Deputados. Votaram "não" 2 Deputados. Está,

portanto, aprovada a indicação, feita pelo Governador do Estado,  do nome do Sr.

Marcos  Affonso  Ortiz  Gomes  para  o  cargo  de  Diretor-Geral  do  IEF.  Oficie-se  ao

Governador do Estado.

Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome da Sra. Cláudia Lúcia Leal

Werneck para o cargo de Diretora-Geral do Instituto de Geociências Aplicadas - IGA.

A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. A Presidência vai submeter a

matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso I, c/c

os arts. 252 e 255, do Regimento Interno. A fim de proceder à votação pelo processo

eletrônico,  a  Presidência  solicita  às  Deputadas  e  aos  Deputados  que  ainda  não

registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência dará

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:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão -

Carlin  Moura  -  Carlos  Henrique  -  Carlos  Mosconi  -  Celinho  do  Sinttrocel  -  Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Doutor

Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino -

Fábio Cherem - Fred Costa - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares

- Hélio  Gomes - Inácio Franco - Ivair  Nogueira -  Jayro Lessa - João Leite - José

Henrique - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda -

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

Marques Abreu - Neider Moreira - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pompílio Canavez -

Romel Anízio - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião

Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 56 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, aprovada a indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome da Sra.
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Cláudia Lúcia  Leal  Werneck para  o cargo de Diretora-Geral  do  IGA. Oficie-se ao

Governador do Estado.

Indicação, feita pelo Governador do Estado, 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.  A Comissão  Especial  opina  pela  aprovação  do  nome.  A

Presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  secreto,  de

conformidade com o art. 261, inciso I, c/c os arts. 252 e 255, do Regimento Interno. A

fim  de  proceder  à  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  Presidência  solicita  às

Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o

façam neste momento. A Presidência dará 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:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão -

Carlin Moura - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro

Silva - Delvito Alves - Dilzon Melo - Doutor Viana - Duarte Bechir - Duilio de Castro -

Fabiano Tolentino -  Fábio Cherem - Gustavo Corrêa -  Gustavo Perrella -  Gustavo

Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -

José Henrique - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda

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

Marques Abreu - Neider Moreira - Paulo Guedes - Paulo Lamac -  Romel Anízio -

Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 50 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, aprovada a indicação, feita pelo Governador do Estado,  do nome do Sr.

Rúbio de Andrade para o cargo de Diretor-Geral do Idene. Oficie-se ao Governador

do Estado.

Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. Antônio Carlos Tardeli

para o cargo de Diretor-Geral do Departamento Estadual de Telecomunicações de

Minas Gerais - Detel-MG. A Comissão Especial  opina pela aprovação do nome. A

Presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  secreto,  de
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conformidade com o art. 261, inciso I, c/c os arts. 252 e 255, do Regimento Interno. A

fim  de  proceder  à  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  Presidência  solicita  às

Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o

façam neste momento. A Presidência dará 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:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

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

Bonifácio Mourão -  Carlin  Moura -  Carlos  Mosconi  -  Celinho do Sinttrocel  -  Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Doutor

Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino -

Fábio Cherem - Fred Costa - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares

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

Leite - José Henrique - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos

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

- Marques Abreu - Neider Moreira - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pompílio Canavez

- Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela

Reis  -  Sargento  Rodrigues  -  Sebastião  Costa  -  Tenente  Lúcio  -  Tiago  Ulisses  -

Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O Sr.  Presidente - Votaram "sim" 58 Deputados. Houve 1 voto em branco. Está,

portanto, aprovada a indicação, feita pelo Governador do Estado,  do nome do Sr.

Antônio  Carlos  Tardeli  para  o  cargo  de  Diretor-Geral  do  Detel-MG.  Oficie-se  ao

Governador do Estado.

Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. Ricardo Afonso Raso

para o cargo de Diretor-Geral  da Administração de Estádios  do Estado de Minas

Gerais - Ademg. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. A Presidência

vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade com o art.

261,  inciso I,  c/c  os arts.  252 e 255,  do Regimento Interno.  A fim de proceder  à

votação  pelo  processo  eletrônico,  a  Presidência  solicita  às  Deputadas  e  aos

Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste

momento. A Presidência dará início ao processo e, para tanto, solicita às Deputadas e
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aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, a indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

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

Bonifácio Mourão -  Carlin  Moura -  Carlos  Mosconi  -  Celinho do Sinttrocel  -  Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dilzon Melo - Doutor Viana - Duarte

Bechir  -  Duilio  de Castro -  Fabiano Tolentino -  Fábio Cherem - Gustavo Corrêa -

Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira

- Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Liza

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

- Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Paulo Guedes - Paulo Lamac

- Romel Anízio -  Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -  Rosângela Reis -  Sargento

Rodrigues  -  Sebastião  Costa  -  Tenente  Lúcio  -  Tiago Ulisses  -  Ulysses  Gomes -

Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 53 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, aprovada a indicação, feita pelo Governador do Estado,  do nome do Sr.

Ricardo  Afonso  Raso  para  o  cargo  de  Diretor-Geral  da  Ademg.  Oficie-se  ao

Governador do Estado.

Indicação,  feita  pelo  Governador  do  Estado,  do  nome  do  Sr.  Paulo  Roberto

Menicucci  para o cargo de Diretor-Geral  da Loteria  do  Estado de Minas Gerais -

Lemg.  A Comissão  Especial  opina  pela  aprovação  do  nome.  A Presidência  vai

submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261,

inciso I, c/c os arts. 252 e 255, do Regimento Interno. A fim de proceder à votação

pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que

ainda  não  registraram  sua  presença  no  painel  que  o  façam  neste  momento.  A

Presidência  dará  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:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão -

Carlin  Moura  -  Carlos  Henrique  -  Carlos  Mosconi  -  Celinho  do  Sinttrocel  -  Célio
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Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Doutor

Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino -

Fábio Cherem - Fred Costa - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares

- Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - José

Henrique - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda -

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

Marques Abreu - Neider Moreira - Paulo Guedes - Rogério Correia - Romel Anízio -

Rômulo  Veneroso  -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sargento  Rodrigues  -

Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda

- Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 48 Deputados. Votaram "não" 6 Deputados. Houve

2 votos em branco. Está, portanto, aprovada a indicação, feita pelo Governador do

Estado, do nome do Sr. Paulo Roberto Menicucci para o cargo de Diretor-Geral da

Lemg. Oficie-se ao Governador do Estado.

Indicação,  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. A Comissão Especial opina

pela  aprovação  do  nome.  A Presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo

processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso I, c/c os arts. 252 e 255, do

Regimento  Interno.  A  fim  de  proceder  à  votação  pelo  processo  eletrônico,  a

Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  o  façam  neste  momento.  A Presidência  dará  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:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -  Bonifácio

Mourão -  Carlin  Moura -  Carlos Mosconi  -  Celinho do Sinttrocel  -  Célio  Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves -  Dilzon Melo - Doutor  Viana - Doutor  Wilson

Batista  -  Duarte  Bechir  -  Duilio  de  Castro  -  Fabiano  Tolentino  -  Fábio  Cherem  -

Gustavo Corrêa -  Gustavo Perrella  -  Gustavo Valadares  -  Hely Tarqüínio  -  Inácio
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Franco  -  Jayro  Lessa -  João  Leite  -  José  Henrique -  Juninho Araújo  -  Leonardo

Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Romel Anízio -

Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 48 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, aprovada a indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome da Sra.

Júnia Guimarães Mourão Cioffi para o cargo de Presidente do Hemominas. Oficie-se

ao Governador do Estado.

Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. Ivonei Abade Brito para

o cargo de Diretor-Geral do Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter-MG. A

Comissão Especial  opina  pela  aprovação do nome. A Presidência vai  submeter  a

matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso I, c/c

os arts. 252 e 255, do Regimento Interno. A fim de proceder à votação pelo processo

eletrônico,  a  Presidência  solicita  às  Deputadas  e  aos  Deputados  que  ainda  não

registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência dará

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:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

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

Bonifácio Mourão - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Celinho do

Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dilzon Melo - Doutor

Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino -

Fábio Cherem - Fred Costa - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares

- Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - José

Henrique - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda -

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

Marques  Abreu  -  Neider  Moreira  -  Paulo  Guedes  -  Pompílio  Canavez  -  Rogério

Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso  -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -

Sargento  Rodrigues -  Sebastião  Costa  -  Tenente Lúcio  -  Tiago  Ulisses  -  Ulysses
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Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 57 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, aprovada a indicação, feita pelo Governador do Estado,  do nome do Sr.

Ivonei Abade Brito para o cargo de Diretor-Geral do Iter-MG. Oficie-se ao Governador

do Estado.

Indicação,  feita  pelo  Governador  do  Estado,  do  nome  da  Sra.  Célia  Pimenta

Barroso Pitchon para o cargo de Ouvidora-Geral do Estado. A Comissão Especial

opina pela aprovação do nome. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo

processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso I, c/c os arts. 252 e 255, do

Regimento  Interno.  A  fim  de  proceder  à  votação  pelo  processo  eletrônico,  a

Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  o  façam  neste  momento.  A Presidência  dará  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:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

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

Bonifácio Mourão - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Celinho do

Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dinis

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

Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella -

Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira -

Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Liza

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

- Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Paulo Guedes - Pompílio

Canavez -  Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso -  Rômulo Viegas -

Rosângela  Reis  -  Sargento  Rodrigues  -  Sebastião  Costa -  Tenente  Lúcio  -  Tiago

Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 59 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, aprovada a indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome da Sra.

Célia Pimenta Barroso Pitchon para o cargo de Ouvidora-Geral do Estado. Oficie-se



1577
____________________________________________________________________________

ao Governador do Estado.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na

pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr.  Presidente  -  Votação,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.088/2011,  do

Governador  do  Estado,  que autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  gleba de terras  a

Petróleo  Brasileiro  S/A  -  Petrobrás,  imóvel  que  especifica.  A  Comissão  de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, que

apresenta. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a

Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de

Lei nº 2.088/2011 com a Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 5.092/2010, do Governador do Estado,

que cria cargos e altera a estrutura da carreira Agente de Segurança Penitenciário,

modifica o anexo III da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005, reajusta os valores da

vantagem pessoal de que trata o art. 1º da Lei nº 10.470, de 15 de abril de 1991, e dá

outras  providências.  A Comissão  de  Justiça  concluiu  pela  constitucionalidade  do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. A Comissão de Administração

Pública opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão

de Justiça, com as Emendas nºs 1 a 4, que apresentou. A Comissão de Fiscalização

Financeira  opinou  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da

Comissão de Justiça, com as Emendas nºs 1 a 4, da Comissão de Administração

Pública,  e  com as Emendas nºs  5  e  6,  que apresentou.  Emendado em Plenário,

voltou o projeto à Comissão de Administração Pública, que opina pela aprovação do

projeto na forma do Substitutivo nº 2, que apresenta, e pela rejeição das Emendas nºs

15 a 17 e 19 a 21. Vem à Mesa requerimento do Deputado Tiago Ulisses, solicitando

a votação destacada dos arts. 41 a 44 do Substitutivo nº 2. A Presidência defere o

requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno.
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Vem à Mesa requerimento do Deputado Tiago Ulisses, solicitando a votação em bloco

dos arts. 41 a 44 do Substitutivo nº 2. Em votação, o requerimento. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1 hora e 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.

Prorrogação da Reunião

O Sr.  Presidente -  A Presidência,  nos  termos do art.  21 do  Regimento  Interno,

prorroga esta reunião até as 19h59min.

Em votação, o Substitutivo nº 2, salvo emendas e destaques. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Com a aprovação do Substitutivo nº 2, ficam prejudicados o Substitutivo nº 1 e as

Emendas nº 5 a 14 e 18. Em votação, os  arts.  41 a 44 do Substitutivo nº  2. As

Deputadas e os Deputados que os  aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Rejeitados. Com a rejeição dos arts. 41 a 44, ficam prejudicadas as Emendas

nºs 1 a 4. Em votação, as Emendas nºs 15 a 17 a 19 a 21. As Deputadas e os

Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas.

Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 5.092/2010 na forma do

Substitutivo nº 2, salvo os arts. 41 a 44. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.759/2011, do Governador do Estado,

que altera a área da Estação Ecológica de Arêdes, criada pelo Decreto nº 45.397, de

14/6/2010,  e  dá  outras  providências.  A  Comissão  de  Justiça  concluiu  pela

constitucionalidade do projeto. A Comissão de Meio Ambiente opinou pela aprovação

do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. A Comissão de Fiscalização

Financeira  opinou  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da

Comissão de Meio Ambiente, com as Emendas nº 1 e 2, que apresentou. Emendado

em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Meio Ambiente para receber parecer

sobre  a  Emenda  nº  3.  Vem  à  Mesa  requerimento  do  Deputado  Rogério  Correia,
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solicitando  a  retirada  de  tramitação  da  Emenda  nº  3.  A  Presidência  defere  o

requerimento de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno. Em

votação, o Substitutivo nº 1, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Em votação,  as

Emendas nºs 1 e 2. As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o

Projeto de Lei nº 1.759/2011 na forma do Substitutivo nº 1, com as Emendas nºs 1 e

2. À Comissão de Meio Ambiente.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.109/2011, do Governador do Estado,

que  reajusta  os  valores  das  tabelas  de  vencimento  básico  das  categorias  que

menciona. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com as

Emendas nºs 1 a 3, que apresentou. A Comissão de Administração Pública opinou

pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 a 3, da Comissão de Justiça. A

Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opinou  pela  aprovação  do  projeto  com  as

Emendas  nºs  1  a  3,  da  Comissão  de  Justiça,  e  com  a  Subemenda  nº  1,  que

apresentou, à Emenda nº 3, da Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou

o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela rejeição da Emenda

nº  4.  Em  votação,  o  projeto,  salvo  emendas  e  subemenda.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Em  votação,  as  Emendas  nºs  1  a  3  e  a  Subemenda  nº  1  à  Emenda  nº  3.  As

Deputadas e os Deputados que as  aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovadas. Em votação, a Emenda nº 4. As Deputadas e os Deputados que a

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Rejeitada.  Está,  portanto,

aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.109/2011 com as Emendas nºs 1 a 3 e a

Subemenda nº 1 à Emenda nº 3. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 974/2011, do Deputado Tiago Ulisses,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Cachoeira  de  Minas  os

imóveis que especifica. 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 Redação.

O Sr. Presidente (Deputado Célio Moreira) - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei
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nº 1.064/2011, do Deputado Dinis Pinheiro, que institui a política de educação para o

trânsito e dá outras providências. A Comissão de Transporte opina pela aprovação do

projeto na forma do vencido em 1º turno. 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 1.064/2011 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei

nº 1.231/2011, do Deputado Leonardo Moreira, que altera o parágrafo único do art. 1º

da Lei  nº  16.910,  de 3/8/2011.  A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1, que

apresenta. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a

Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se

encontram (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de

Lei nº 1.231/2011 na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1. À Comissão

de Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 6/2011, do Governador do Estado, que

dá nova redação ao art. 4º da Lei nº 18.682, de 28/12/2009, e dá outras providências.

A Comissão  de  Justiça  concluiu  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou. A Comissão de Administração Pública opinou pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com a

Emenda nº 1, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com a

Subemenda nº 1, que apresentou, à Emenda nº 1, da Comissão de Administração

Pública. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emenda e subemenda. As Deputadas

e  os  Deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)

Aprovado. Em votação,  a Emenda nº 1 e a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1. As

Deputadas e os Deputados que as  aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 6/2011

na forma do Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 1 e a Subemenda nº 1 à Emenda nº

1. À Comissão de Fiscalização Financeira.
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Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  326/2011,  do  Deputado  Sargento

Rodrigues, que torna obrigatória a notificação aos órgãos de segurança pública do

ingresso na rede de atendimento à saúde de vítimas de acidentes com armas.  A

Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do

Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  A Comissão  de  Segurança  Pública  opina  pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com a

Emenda nº 1,  que apresenta.  Em votação,  o Substitutivo nº 1,  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 326/2011 na forma do Substitutivo nº 1,

com a Emenda nº 1. À Comissão de Segurança Pública.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 355/2011, do Deputado Fred Costa, que

fixa prazo para que as operadoras de TV a cabo efetuem a interrupção do serviço

quando  solicitada  pelo  usuário.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela

constitucionalidade  do  projeto.  As  Comissões  de  Defesa  do  Consumidor  e  de

Fiscalização Financeira opinam 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 Defesa do Consumidor.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 636/2011, dos Deputados Antônio Carlos

Arantes e Fabiano Tolentino, que dispõe sobre as condições higienicossanitárias da

produção artesanal  de leite  de cabra e  ovelha e seus derivados.  A Comissão de

Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que

apresenta. A Comissão de Política Agropecuária opina pela aprovação do projeto na

forma  do  Substitutivo  nº  2,  que  apresenta.  Em  votação,  o  Substitutivo  nº  2.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.)  Aprovado.  Com  a  aprovação  do  Substitutivo  nº  2,  fica  prejudicado  o

Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 636/2011

na forma do Substitutivo nº 2. À Comissão de Política Agropecuária.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 713/2011, do Deputado Wander Borges,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Raul Soares o imóvel que
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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 713/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À

Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 717/2011, do Tribunal de Contas, que

altera a estrutura de cargos de direção e assessoramento do Tribunal de Contas do

Estado  de  Minas  e  dá  outras  providências.  A Comissão  de  Justiça  conclui  pela

constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  A

Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Justiça,  com  as  Emendas  nºs  1  e  2,  que

apresentou. A Comissão do Trabalho opinou pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com as subemendas que receberam o nº

1, que apresenta, às Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Administração Pública, e

com as Emendas nºs 3 e 4, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira

opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Justiça, com as subemendas que receberam o nº 1, da Comissão do Trabalho, às

Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Administração Pública, com as Emendas nºs 3 e

4,  da  Comissão  do  Trabalho,  e  com  as  Emendas  nºs  5  a  7,  que  apresentou.

Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Administração Pública, que

opina  pela  aprovação  da  Emenda  nº  8.  Em  votação,  o  Substitutivo  nº  1,  salvo

emendas e subemendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nºs 3 a 8 e as

Subemendas nº 1 às Emendas nºs 1 e 2. As Deputadas e os Deputados que as

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Com a aprovação

das  subemendas,  ficam  prejudicadas  as  Emendas  nºs  1  e  2.  Está,  portanto,

aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 717/2011 na forma do Substitutivo nº 1,

com as Emendas nºs 3 a 8 e as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 1 e 2. À Comissão

de Administração Pública.
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Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 823/2011, do Governador do Estado, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itueta o imóvel que especifica. A

Comissão  de  Justiça  concluiu  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela

aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Justiça.

Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira que

opinou pela rejeição da Emenda nº 1. Vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo

Lamac, solicitando a retirada de tramitação da Emenda nº 1. A Presidência defere o

requerimento de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno. 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 823/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de

Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 824/2011, do Deputado Zé Maia, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Fronteira 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.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 846/2011, do Deputado Delvito Alves,

que autoriza o Poder Executivo a doar o terreno que especifica à Associação dos

Produtores Rurais da Fazenda Pico - Aprofap -, com sede no Município de Unaí. 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 846/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de

Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 936/2011, do Deputado Antônio Júlio,

que torna obrigatório o oferecimento de cardápios em braille nos restaurantes e bares
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do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade

do  projeto  com  a  Emenda  nº  1,  que  apresenta.  A  Comissão  da  Pessoa  com

Deficiência opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de

Justiça, e com a Emenda nº 2, que apresenta. Em votação, o projeto, salvo emendas.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nºs 1 e 2. As Deputadas e os Deputados

que  as  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovadas.  Está,

portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 936/2011 com as Emendas nºs 1

e 2. À Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência.

Votação,  em 1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.220/2011,  do  Deputado Leonardo

Moreira, que dispõe sobre a divulgação, em cada estabelecimento da rede pública de

ensino, de informações sobre a pessoa da qual aquele estabelecimento leva o nome.

A Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Educação 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 1.220/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Educação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.801/2011, do Deputado André Quintão,

que  altera  dispositivos  integrantes  da  Lei  nº  12.262,  de  23/7/1996,  e  dá  outras

providências. 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 1.801/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À

Comissão de Fiscalização Financeira.

Declarações de Voto

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, acabamos de votar um projeto muito

importante  para  aqueles  que  não  são  familiarizados  com  a  legislação  da política

pública de assistência social e com a Lei Orgânica da Assistência Social. Esse projeto
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de lei  contribui para a transformação do Sistema Único da Assistência Social, que

hoje é regulado por uma norma operacional, que passa a ser lei em Minas Gerais. A

Presidenta Dilma, na quarta-feira da semana passada, aprovou e sancionou a Lei nº

12.435, que transformou o Suas em lei federal, com grandes avanços. Imediatamente

apresentamos  projeto  na  Casa,  que  tramitou  em  regime  recorde,  para  que  hoje

pudéssemos aqui aprovar, em 1º turno, uma lei similar no Estado de Minas Gerais.

Com essa lei, Deputado Fred Costa, todo o recurso da política pública de assistência

social passa a ser transferido de fundo a fundo, ou seja, de fundo estadual, de fundo

nacional,  para  os  fundos  municipais,  de  maneira  automática  e  regular,  evitando

qualquer descontinuidade na provisão de recursos financeiros para esta política, que

cuida dos idosos, das pessoas com deficiências e das crianças em situação de risco

social. Mais que isso: permite que todos os Municípios possam utilizar esse recurso

para pagamento de  pessoal  das  equipes de  referência da  assistência  social,  nos

Centros  de  Referência  de  Assistência  Social  e  nos  Centros  de  Referência

Especializados  da  Assistência  Social,  conhecidos  como Cras  e  Creas.  Sem  essa

medida,  estávamos  sob  o  risco  de  precarização  nas  relações  de  trabalho  entre

gestores e trabalhadores da assistência. Os Prefeitos, inseguros da não continuidade

de  repasses  estadual  e  federal,  não  abriram  concurso  público  e  estabeleceram

contratos precários, contratação até por pregão eletrônico. A partir  de agora, cada

fundo municipal receberá esse recurso de maneira automática, dando a segurança

necessária para que os Prefeitos promovam concurso público e estabeleçam planos

de  cargos  e  salários.  Não  adianta  desenvolver  políticas  de  capacitação  e  de

valorização,  com  alta  rotatividade  por  baixos  salários,  como  acontece  hoje,  por

exemplo, na área de educação, tema que tanto discutimos nesses três ou quatro dias

na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Queria ressaltar a importância

desse projeto, que amanhã voltará à pauta para segundo turno. Se o aprovarmos

amanhã em segundo turno, teremos em Minas Gerais a primeira legislação estadual

sintonizada  com  a  legislação  federal  e  com  resultados  objetivos  para  os  853

Municípios de Minas, que estão habilitados ao Sistema Único da Assistência Social,

num ano em que a Presidenta Dilma escolheu a  erradicação da miséria extrema

como um dos nortes de seu governo. Agradeço aos Deputados e às Deputadas que
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votaram tanto na Comissão de Constituição e Justiça,  quanto na  de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, em 1º turno. Voltando agora em 2º turno, com certeza

esse projeto, transformando-se em lei, ajudará os Municípios a estruturarem a sua

política pública de assistência social e os seus programas de transferência de renda,

principalmente  os  voltados  para  populações  em  situação  de  vulnerabilidade.

Deputado Dinis Pinheiro, que está até mesmo estimulando, juntamente conosco, este

debate  na  Casa,  saiba  que  Minas  será  o  primeiro  Estado  com  uma  legislação

moderna.  Esperamos que esses recursos transferidos não só do governo federal,

mas também do governo estadual  possam dar  condições para que os Municípios

estruturem uma boa política pública. Muito obrigado.

O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em nome

do  Bloco  Transparência  e  Resultado,  que  tenho  a  honra  de  liderar,  e  do  Bloco

Parlamentar  Social,  liderado  pelo  Deputado  Tiago  Ulisses,  queremos  dizer  que

indicamos  para  compor  a comissão os Deputados Carlos  Mosconi,  Presidente da

Comissão de  Saúde;  Bosco,  Presidente  da  Comissão  de  Educação;  e  Sebastião

Costa,  Presidente  da  Comissão  de  Justiça.  Certamente  eles  desempenharão  a

contento  essa atribuição que lhes  foi  confiada.  Ao mesmo tempo,  Sr.  Presidente,

Sras. e Srs. Deputados, queremos, em nome desses blocos, agradecer a V. Exa.,

Deputado Dinis Pinheiro, Presidente, a importância que deu a esses debates até o

ponto de chegarmos a esse entendimento; pela caminhada que fizemos juntos, em

inúmeras reuniões, até chegar a viver o momento que estamos vivendo no Plenário,

no  entendimento  altaneiro  com  a  Oposição.  Ganhamos  todos  nós.  Conseguimos

votar todos os projetos de interesse maior do governo; conseguimos nomear uma

comissão com o objetivo de se chegar a um entendimento; conseguimos então um

acordo. Acordo sempre é bom quando é bom para as duas partes, e esse nos parece

bom  para  as  duas  partes.  Por  isso  estamos  representando  aqui  a  maioria  dos

Deputados da base do governo e desta Casa. Estamos aqui,  perante V. Exa.,  Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, agradecendo a V. Exa., a todos os colegas e à

assessoria  desta  Casa,  que  tanto  contribuíram  para  que  evoluíssemos  e

chegássemos a um entendimento em alto nível, como chegamos. Queremos também

agradecer ao Deputado Luiz Humberto Carneiro, nosso Líder do Governo, por toda a
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sua dedicação, por todo o seu empenho e por todo o seu espírito democrático, para

que pudéssemos construir juntos esse entendimento. Muito obrigado.

O  Deputado  Carlin  Moura  -  Sr.  Presidente,  quero  declarar  o  voto  favorável  ao

Projeto nº 1.801/2011, do ilustre Deputado André Quintão, Presidente da Comissão

de Participação Popular e Presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos

da Criança e do Adolescente, que estabelece a política estadual do Sistema Único de

Assistência Social - Suas. Esse projeto, Sr. Presidente, é de fundamental importância

para Minas Gerais, pois vem ao encontro da preocupação não só do Deputado André

Quintão,  Presidente da Comissão,  mas da ampla maioria  ou da integralidade dos

Deputados e Deputadas desta Casa. Na verdade, com a aprovação desse projeto em

1º turno, certamente com a aprovação em 2º turno e com a sanção do Governador do

Estado,  Minas  Gerais  se  tornará  vanguarda  dos  outros  Estados  brasileiros  na

implementação da sua política de assistência social, referendando o grande avanço

feito pela nossa Presidenta Dilma Rousseff, que estabeleceu o Suas. Sr. Presidente,

o estabelecimento de uma política pública de assistência social  é  de fundamental

importância porque referenda o objetivo principal do nosso governo, presidido pela

Presidenta Dilma, no sentido de que país rico é país sem pobreza. A Presidente Dilma

tem como prioridade absoluta a erradicação da miséria e da  pobreza.  Temos um

planejamento estratégico de, no bicentenário da Independência do Brasil, em 2022, o

nosso país ter condições de estar entre as cinco maiores economias do mundo. Mas,

como muito bem disse nossa Presidenta Dilma, de nada vale termos um País rico,

falando de riquezas materiais, se não cuidarmos de nosso maior patrimônio, que são

as pessoas, os mais carentes, e investir na educação e na saúde. Então, o Sistema

Único da Assistência Social tem como princípio cuidar das pessoas,  tê-las bem e

felizes. E só há pessoas felizes, quando há políticas públicas para atender essas

pessoas. Então, a política estadual de assistência social vem ao encontro desses

princípios,  de  criar  melhores  condições  de  vida  para  a  nossa população,  para  a

população de Minas Gerais. O Deputado André Quintão tem uma sintonia profunda

com as diversas carências deste Estado. Tem rodado o Norte de Minas, os Vales do

Jequitinhonha e do Mucuri. Sabemos que tem de ser política de governo, de Estado,

o combate à pobreza e à miséria absoluta, levando condições de vida para as nossas
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comunidades,  para  as  comunidades  tradicionais,  quilombolas,  indígenas  e  para o

homem do campo. O Deputado André Quintão também sabe, como Presidente da

Comissão de Participação Popular, que a miséria e a pobreza também residem aqui

na Região Metropolitana, onde ainda temos bairros inteiros sem acesso à água, à luz,

ao esgoto, ao asfaltamento. Então, ter uma política de assistência aos mais carentes

é de fundamental  importância.  Assim, parabenizo o Deputado André Quintão pela

iniciativa  e também as Deputadas e os Deputados  desta Casa.  Os interesses de

Minas  Gerais  estão  acima,  Sr.  Presidente,  dos  interesses  partidários.  Pudemos

confirmar na tarde de hoje que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em que

pesem as suas divergências, as suas diferenças de opiniões, todos nós, Deputadas e

Deputados desta Casa, queremos trabalhar em prol do povo do nosso Estado. Então,

estão de parabéns os nossos colegas Deputados e, de forma muito especial, também

estão  de  parabéns  o  povo  que  aqui  esteve,  que  presenciou  esse  processo  de

votação.  Sabemos  que  a  nossa  luta  em  defesa  de  um  Estado  mais  justo,  mais

fraterno e de condições de vida melhor para o povo passa pela defesa da educação e

da saúde e pela participação popular. Parabéns ao Deputado André Quintão e a todos

aqueles que votaram favoravelmente ao Projeto de Lei nº 1.801/2011.

O Sr. Presidente - Deputado Carlin Moura, realmente, presenciamos um momento

de muita luta, de muita intensidade e, acima de tudo, de diálogo elevado e respeitoso.

Aproveito a oportunidade para agradecer a presença das senhoras e dos senhores; e

parabenizá-los por esse espírito de luta, por essa disposição, por essa vontade de

servir nessa busca legítima de uma condição cada dia melhor. Uma educação melhor

qualificada, que possa, de fato, pavimentar o futuro do nosso povo e, acima de tudo,

o  das  próximas  gerações  é  o  nosso  sonho  e  o  nosso  desejo.  Sabemos  e

reconhecemos muito bem que o governo de Minas avançou de forma extraordinária,

assim  como  o  governo  federal  deu  passos  vigorosos  nesse  objetivo,  mas,

logicamente,  os  desafios  são  ainda  muito  grandes.  Em  nível  nacional,  ainda

presenciamos  e  testemunhamos  16 milhões  de  brasileiros  vivendo  em estado  de

miséria; em Minas Gerais são 900 mil mineiros. É algo que nos convoca a trabalhar

com  muito  denodo,  com  muita  dedicação,  com  muito  patriotismo.  É  isso  que  a

Assembleia  Legislativa  tem  feito,  tem  buscado  de  forma  incansável.  Portanto,
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agradeço a presença das senhoras e dos senhores. Esta Casa é de vocês, estará

permanentemente ouvindo,  escutando e partilhando desses momentos de luta,  de

conquista e de realizações.

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  as

extraordinárias de amanhã, dia 15, às 9, às 14 e às 20 horas, nos termos do edital de

convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/7/2011

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  Ata;  discursos  dos  Deputados

Durval Ângelo e João Leite; aprovação - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Votação

de  Requerimentos:  Requerimento  do  Deputado  Rômulo  Viegas;  discursos  dos

Deputados Sávio Souza Cruz, Adelmo Carneiro Leão, Durval Ângelo, André Quintão,

Pompílio Canavez e Antônio Júlio - 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:

Requerimento do Deputado Rogério Correia; discursos dos Deputados Antônio Júlio e

Gustavo Valadares; questões de ordem; chamada para recomposição de quórum;

inexistência de número regimental para a continuação dos trabalhos; prejudicialidade

do requerimento - Encerramento.

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 Genaro - Antônio Júlio - Antonio Lerin -

Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - 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 -



1590
____________________________________________________________________________

Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - 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 -  Pompílio  Canavez -

Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo  Viegas  -  Sargento

Rodrigues - Sávio Souza Cruz -  Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -  Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  20h13min,  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 Luiz Henrique, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discuti-la, o Deputado

Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo - A ata está muito bonita, Sr. Presidente, bem escrita.

Sua leitura foi  muito clara,  demonstrando a competência do nosso Secretário  “ad

hoc”. Plagiando o Deputado João Leite, que nos lembrou do Nélson Carvalho: “Sr.

Presidente, a ata está oh!”. Mas fico triste quando vejo uma ata dessas, falando de

projetos que foram votados, de projetos que estavam na pauta, de projetos que essa

Presidência determinou fossem incluídos na pauta da noite. Fico triste quando vejo

tantos oradores tão animados na parte da tarde e vejo que falta um projeto nessa ata:

falta incluir nessa ata o projeto que apresentamos no ano passado. Recebi um projeto

da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais - Aspra.

Deputado Luiz Humberto Carneiro, sempre muito atento às coisas importantes, esse

projeto cria um programa de defesa para policiais militares e civis, para bombeiros,
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para Agentes Penitenciários e para Agentes Socioeducativos, de proteção aos que

estão ameaçados de morte. Esse projeto é pioneiro, nem antes do projeto do governo

federal  que  criou  o  Programa  Nacional  de  Proteção  dos  Defensores  de  Direitos

Humanos. Agora, pasmem V. Exas.!, o governo anterior, que é o mesmo de agora,

com as mesmas pessoas que estão na Secretaria de Defesa Social, com as mesmas

pessoas que estão na Advocacia-Geral do Estado, encaminhou uma nota técnica a

pedido  do relator,  Deputado Sebastião  Costa,  a qual  é  favorável  ao  projeto.  E  o

projeto não foi votado no ano passado. Esse projeto voltou à Comissão de Justiça e

não poderia ter como relator um Deputado mais preparado do que o Deputado Delvito

Alves. E até agora esse projeto não recebeu parecer da Comissão de Justiça. Cria

um programa estadual de proteção ao parlamentar e aos familiares de parlamentares

ameaçados de morte. Parlamentares, não, policiais. Acho que os parlamentares aqui

não chegaram a tanto. Ao mesmo tempo, vem junto com um programa já existente,

do  governo  estadual,  de  moradias  funcionais  definitivas,  para  que esses  policiais

possam  sair  de  áreas  de  risco  e  morar  em  lugares  seguros,  em  conjuntos

habitacionais seguros. E esse projeto não foi colocado em votação. Falta eu ir ao

Presidente, à Secretaria-Geral da Mesa, para reclamar, ao Líder do Governo, para

reclamar.  Há  três  meses,  levei  a  discussão  desse  projeto  ao  Colegiado  das

Corregedorias, órgão do governo do Estado cujo representante da Assembleia sou

eu, e houve plena aceitação.  O Secretário de Defesa Social  preside o Colegiado;

aqui, o projeto não caminhou. Talvez haja incompetência deste Deputado ou talvez eu

não esteja exercendo suficiente força política. Lamento que estejamos terminando o

semestre, talvez na semana que vem, e que não se coloque esse projeto na pauta, o

que  seria  fundamental.  O  governo  pede  regime  de  urgência  para  projetos  que

precisariam ser mais bem-debatidos, mas deveria ter pedido regime de urgência para

esse projeto de nossa autoria.  Hoje,  há 108 famílias  de policiais militares e civis,

Agentes Penitenciários e 4 bombeiros militares ameaçados de morte. São famílias

que vivem o drama da perda de entes queridos. Um dos casos mais dramáticos foi o

de um traficante que matou o filho de nove anos de um policial, arrancando-lhe os

olhos. Durante meses, o policial já havia denunciado que sofria ameaças de morte.

Esta Assembleia deveria discutir  questões fundamentais,  projetos importantes. Era
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meu dever dizer isso nesta noite. Não poderia me omitir, Sr. Presidente, tinha de fazer

esse protesto.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir a ata, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, o Deputado Sávio Souza Cruz e muitos

Deputados da Oposição,  entre eles  o Deputado Rogério Correia,  não conseguem

conviver conosco. Sobre a reunião de hoje à tarde, Sr. Presidente, solicito que alguns

termos utilizados pelo Deputado Rogério Correia sejam retirados. O Deputado tem a

intenção de fazer a pauta da Assembleia Legislativa. Sr. Presidente, elegemos V. Exa.

para fazer a pauta da Assembleia Legislativa. V. Exa. é nosso Presidente. A Minoria

nesta Casa, no entanto, quer fazer a pauta. Não bastassem os permanentes ataques

ao  nosso  partido,  ao  PSDB,  ao  nosso  mais  querido  Senador,  Aécio  Neves,  com

termos os mais esdrúxulos, ainda querem fazer a pauta. A partir de hoje, da tribuna, o

Deputado Rogério Correia passou a chamar os Deputados da base de governo de

desonestos, disse que demos golpe. Apresentamos um requerimento. Não é possível!

Solicito a V. Exa. que retire dos anais da Assembleia Legislativa, dessa ata, os termos

utilizados  pelo  Deputado  Rogério  Correia  e  também  os  utilizados  pelo  Deputado

Carlin Moura. Não é possível essa relação de desrespeito da Oposição com V. Exa.

Eles  querem  discutir  a  pauta,  querem  fazer  a  pauta  da  Assembleia  Legislativa.

Querem ser  o  Presidente!  Há  um  membro  da Oposição na Mesa da  Assembleia

Legislativa. Não é possível convivermos com essa ditadura, com esse desrespeito.

Peço a V. Exa. que tome a frente desta Assembleia Legislativa e retire esses termos.

V.  Exa.  não esteve  presente,  mas o  Deputado José Henrique esteve.  Os  termos

utilizados na tribuna da Assembleia Legislativa são lamentáveis. Eles envergonham a

tribuna,  que tem sido utilizada por  grandes mulheres e homens de Minas Gerais.

Agora,  vemos  a  tribuna  ser  utilizada  para  acabar  com  a  imagem  de  alguns

Deputados. Somos da base de um governo do qual nos orgulhamos e que foi eleito

no primeiro turno das eleições. Aqui há uma Oposição que não respeita a hierarquia

que deve existir  no Parlamento de Minas Gerais.  Portanto, Sr.  Presidente, solicito

encarecidamente a V. Exa. que determine a imediata retirada desses termos. Peço ao

Secretário-Geral  da  Mesa  que  faça  uma  análise  dos  termos  utilizados;  eles

envergonham este Parlamento, não contribuem para o diálogo nesta Casa e atacam
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a honra de vários Deputados da Situação na Assembleia Legislativa. Apoiamos um

governo eleito no primeiro turno em Minas Gerais; não adianta tentarem fazer com o

Senador  Aécio  Neves  e  o  Governador  Anastasia  o  que  fizeram  com  Fernando

Henrique Cardoso, com aquele golpe do “Fora, FHC!”. Também temos condição de

trazer o povo para cá; se não o fazemos é porque não queremos enfrentamento. Mas

não  aceitamos  essa  maneira  de  tratar  Deputados  eleitos  por  Minas  Gerais.  Não

aceitamos, Sr. Presidente, e peço a V. Exa. que tome uma posição. Muito obrigado.

O Sr.  Presidente -  A Presidência vai  analisar  com muito equilíbrio  e serenidade

todas  as  manifestações  feitas  e  decidirá,  nos  termos  do inciso  VII  do  art.  83  do

Regimento Interno,  se houve a utilização de expressões vedadas pelo Regimento

Interno. Esgotado o prazo destinado a esta parte, e não havendo retificação a ser

feita, dou a ata por aprovada.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª  Parte  da  reunião,  em  sua  1ª  Fase,  com  a  apreciação  de  pareceres  e

requerimentos.

Votação de Requerimentos

O  Sr.  Presidente  -  Requerimento  do  Deputado  Rômulo  Viegas  solicitando

tramitação  em  regime  de  urgência  para  o  Projeto  de  Lei  no  5.092/2010.  Com  a

palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

reabrimos os trabalhos desta reunião extraordinária praticamente retomando o que foi

a  tônica  da  reunião  ordinária  realizada  hoje  à  tarde,  neste  Plenário.  Esse

requerimento,  que propõe se dê regime de urgência à tramitação de determinado

projeto de lei, traz consigo a carga muito forte de um componente que não faz bem ao

Poder Legislativo: o vício na forma.

Os dois Blocos principais desta Casa vinham tratando o andamento dos trabalhos

na Casa de forma firme -  cada um com seu ponto  de vista -,  leal  e  aberta.  Em

momento algum, a Oposição se propôs a apunhalar pelas  costas quem quer  que

fosse. A Oposição jogou limpo e anunciou aos Líderes da Casa o que faria e o que
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seria ou não objeto de obstrução. Sr. Presidente, contudo, o mesmo comportamento,

com a apresentação desses requerimentos, não se deu por parte de Lideranças da

Maioria e de Deputados da base do governo, em relação à Minoria e à Oposição. O

maior  vício desse requerimento, que, obviamente, recebe o meu encaminhamento

contrário, é o da forma, é o que representa. Não há nada mais importante em uma

Casa  Legislativa  -  e  há  aqui  parlamentares  de  todos  os  partidos  com  larga

experiência para saberem isto - do que a confiança mútua. Nada vale mais no Poder

Legislativo  do  que  a  palavra  empenhada.  Quando  se  quebram  a  confiança  e  a

possibilidade de diálogo, quebra-se o que mantém vivo o Parlamento: a serenidade

das ações para o bom andamento dos trabalhos.

Esse malfadado requerimento teve o condão de fazer com que surgisse na Casa

um ambiente de desconfiança, pois fez instalar a partir dele se instalou aqui o jogo da

esperteza e do vale-tudo. Isso é muito próprio, quem sabe?, não da base do governo

Anastasia, tão ausente nesta Casa, mas da base de defesa da obsessão do Senador

Aécio Neves à candidatura presidencial,  custeada pelos  cofres  do Estado,  a qual

busca tornar todos nós, mineiros, coadjuvantes de uma campanha permanente de

culto à personalidade e de construção de uma figura política mítica, divorciada da

realidade e da verdade.

Sr. Presidente, hoje, da tribuna, tive oportunidade de analisar os sete anos e quatro

meses da gestão Aécio Neves. Esse mal que veio a Minas Gerais permanece com a

turma do “ex-governo”, que se apropria do atual e utiliza a sua base nesta Casa não

para levar à frente as propostas do governo, pois isso é de menor importância, mas

para dar prosseguimento à campanha permanente em favor da obsessiva vontade do

Senador Aécio Neves de chegar à Presidência da República.

O Sr.  Presidente -  Deputado Sávio Souza Cruz,  por  gentileza,  retorne  ao tema

pertinente.

O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz*  -  Sr.  Presidente,  é  exatamente  o  que  estou

fazendo. Gostaria de dizer que esse requerimento tem a sua gênese justamente na

obsessão da  base  do  Senador  Aécio  Neves  de  impor  aqui  um  clima  que  não  é

construtivo para a análise das propostas do governo; eles só se preocupam com a

campanha obsessiva que eu já mencionei.
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Portanto,  Sr.  Presidente,  entrando  agora  no  mérito  desse  requerimento,  é

fundamental  que discutamos quais  as razões que levam esses projetos a ser tão

urgentes.

O projeto de reajuste da Polícia vai entrar em vigor a partir  de outubro. Se,  de

acordo com o próprio texto, o reajuste será em outubro, que urgência é essa, Sr.

Presidente?! Por quê tal urgência? Alguém me aponte uma razão. Se dissessem que

precisamos aprovar  o projeto  para  que  os  servidores  recebam o reajuste  o  mais

rápido possível, então, tudo bem. Mas o que está previsto no texto da lei é o reajuste

a partir de outubro. Insisto: por que a urgência?

Urgente, Sr. Presidente, deve ser a resposta ao nosso requerimento sobre o aporte

de recursos públicos na Rádio Arco-Íris, o qual nem sequer pôde sair da Assembleia.

A rádio do ex-Governador, que recebe dinheiro do Estado, alocados por sua irmã, a

“Goebbels”  de  Minas,  a  promotora  da  censura,  a  distribuidora  de  recursos

publicitários para a rádio de que é proprietária e junto com o referido Senador. Isso

não é urgente, isso não é importante, nem sequer sai da Assembleia... Portanto, é

preciso que nos aprofundemos no mérito desses pedidos de urgência. Insisto: por

quê, a urgência? Por quê? Se na cláusula de vigência da lei consta que as primeiras

parcelas do reajuste vão ser concedidas a partir do mês de outubro? Então, não há

necessidade de urgência.  Há,  simplesmente,  Sr.  Presidente,  uma decisão não da

base do  governo  Anastasia,  que quase  não  existe  nesta  Casa,  mas  da base da

campanha obsessiva do Senador Aécio Neves de afrontar a Oposição, de mostrar

que não quer ter uma relação saudável de confiança com a Oposição. A base do

Senador Aécio Neves não preza o compromisso com a palavra, não preza as práticas

de bom relacionamento.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita novamente ao Deputado Sávio Souza Cruz

que se atenha ao encaminhamento da matéria.

O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz*  -  Sr.  Presidente,  pode  ser  que  a  minha

argumentação seja falha. Quero pedir desculpas a V. Exa. e aos colegas, porque,

talvez, por deficiência deste Deputado, possa parecer que a argumentação não trate

diretamente do tema do requerimento. Mas esta seria uma fragilidade, quem sabe

intelectual?, deste Deputado, que deve ser perdoado e tratado com boa disposição
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pelo nosso Presidente.

Insistindo  na  tese,  o  que  quero  dizer  é  que  não  podemos  aprovar  esse

requerimento.  Para  não  fugir  nem  um  milímetro  da  condução dos  trabalhos  pelo

Presidente Dinis  Pinheiro,  insisto em que devemos rejeitar  esse requerimento.  Sr.

Presidente,  quero  deixar  claro  e reiterar  que o  encaminhamento  deste  Deputado,

Vice-Líder  da  Minoria  nesta  Casa,  é  pela  rejeição  firme  desse  requerimento.

Rejeitando-o, estaremos rejeitando a forma suja, desleal e desonesta que a base do

Senador  Aecinho  Malvadeza  pretende  implantar  nesta  Casa,  rompendo  com  as

tradições centenárias deste Parlamento. Portanto, reitero o pedido aos meus pares:

rejeitemos rejeitar esse requerimento, mostrando o compromisso desta Assembleia

com  a urbanidade,  com a  palavra  empenhada,  com  o  compromisso,  com o  bom

relacionamento no Legislativo entre a Situação e a Oposição. Muito obrigado. Peço

desculpas,  Sr.  Presidente,  se,  no  entendimento  de  V.  Exa.,  afastei-me  do  tema

central, na discussão do requerimento. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Adelmo

Carneiro Leão.

O  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas  e  Srs.

Deputados,  boa-noite.  Em  primeiro  lugar,  quero  examinar,  com  meus  colegas

Deputados e com o governo de Minas, neste momento importante que vivemos, a

condição da urgência do projeto. Por que a urgência neste momento em que tratamos

de assuntos muito mais relevantes e urgentes, alguns que até geram tensão nesta

Assembleia,  no governo e  na  sociedade de modo geral? Cabe a  urgência,  neste

momento,  de  um projeto  dessa natureza,  com conteúdo variável,  uma verdadeira

colcha de retalhos, só para atendermos à ordem do Executivo?!

Por isso mesmo não quero, com a devida vênia, apartar quem quer que seja do

governo,  por  maiores que sejam os interesses particulares,  por  mais  desviados e

divorciados  que  estejam  da  realidade  e  deste  momento  os  que  sustentam  seus

interesses continuamente na mídia, para ganhar votos. Quero tratar é do governo, e o

governo do Estado não é só o Governador, não são só os Secretários. O governo do

Estado é também a sua base de apoio, do ponto de vista da eficiência, da eficácia e

da efetividade do que ele está nos propondo.
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É importante salientar que há questões muito urgentes e imediatas que precisam

realmente ser tratadas e que nós, também como componentes de governo do Estado,

queremos debater e discutir. Podemos encontrar consenso e avançar em muitas das

questões,  num  debate  fraterno  e  respeitoso.  Em  outras,  divergiremos,  teremos

concepções  diferenciadas.  Quando  chegar  essa  hora,  poderemos  votar  e  definir

quem é a favor e quem é contra cada projeto, cada ação e cada programa. Mas a

pressa que se impõe neste momento não se justifica.

Quero iniciar  minhas considerações dizendo que considero isso realmente como

uma forma de atropelar, uma maneira de dificultar nosso diálogo, não permitindo que

a Assembleia avance. Esta Casa não se resume a esses quatro ou cinco projetos de

interesse do Governador, a este momento da história, a Casa não acaba com este

semestre.  Votaremos  outras  questões  importantes,  que  merecem  ser  discutidas.

Tenho  dito  ao  Presidente  da  Casa  e  aos  meus  colegas  Deputados  de  todos  os

partidos que precisamos avançar em algumas questões urgentes. A área da saúde,

por  exemplo,  é  um  assunto  urgente,  assim  como o  é  a  questão  dos  servidores

públicos - eles estão em greve e em estado de greve -, a do pessoal do Ipsemg, a da

educação e a da segurança. Os servidores da Copasa agora estão manifestando sua

contrariedade  e  exigindo  atenção.  E  estamos  aqui  para  terminar  o  semestre  e

resolver esses problemas neste momento, por meio de medidas emergenciais ou de

urgência, votando alguns projetos cujo conteúdo exige de nós mais compromisso e

aprofundamento, apenas para atender às demandas do Executivo ou os interesses

majoritários  ou  do governo,  com a base que está aqui.  Ou a Assembleia  que se

transforme  em  Executivo  para  poder  prevalecer  e  fazer  valer  os  instrumentos  e

interesses  do  Executivo.  É  assim  que  vamos  ficar  mais  fortes?  Vejo  uma

preocupação,  que  é  válida,  de  que  nós  temos  de  terminar  esse  semestre

apresentando  algo  produtivo.  Temos  de  apresentar  para  a  sociedade  o  que

produzimos aqui. Não tenho dúvida disso, temos de apresentar. Mas não dessa forma

que  eu  entendo  seria  profundamente  equivocada.  Poderíamos  avançar,  ter  mais

tolerância entre nós todos, avançar na construção de um projeto, rever as nossas

posições em relação aos projetos. Porque não podemos sair daqui, terminar o nosso

período de trabalho na Assembleia deixando toda essa gente em greve, descontente,
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desassistida, desamparada, sem diálogo.

Estou vendo, por parte do governo, esse argumento, que também é uma estupidez

e que está nos levando a esta condição, de que agora o governo não dialoga com

quem está em greve. Quero dar um testemunho a vocês, a todos os Deputados aqui

presentes.  Tenho  acompanhado,  e  não  só  eu,  mas  muitos  de  nós  estamos

acompanhando, por exemplo, a situação dos servidores na área de saúde, que não é

boa, que é muito ruim no nosso Estado. E esse pessoal tem clamado por diálogo,

sistematicamente, continuadamente. Marcam uma reunião com o governo, passa-se

um mês, e, na véspera de ocorrer a reunião, não pode. Marca-se, Deputado Bonifácio

Mourão,  para o mês seguinte. Quando chega o mês seguinte, não pode; no mês

seguinte também não pode. Daí, o pessoal cansado, desesperançado, ofendido na

sua dignidade, na sua esperança,  faz greve. Então o governo diz:  agora nós não

dialogamos porque o pessoal está em greve, Deputado André Quintão. Como vamos

resolver esse problema? Que paradoxo é esse? Que governo é esse?

E olhem o que vemos no setor de saúde! Por isso estou discutindo essa questão

aqui,  que  é  importante.  Mas  é  menos  urgente,  Deputado  Pompílio  Canavez.  No

hospital,  na  Maternidade  Odete  Valadares,  sabem  como  eles  estão  fazendo  a

esterilização?  Os  instrumentos  de  cirurgia  num  hospital  importante  que  trata  das

pessoas, das mulheres grávidas em situação de risco, nas mais graves situações,

estão  sendo  fervidos  numa  panela,  porque  lá  não  tem  autoclave.  Isso  não  é

esterilização.  Isso significa que esse material  coloca as mulheres em situação de

risco de infecção hospitalar. E isso está acontecendo em muitos lugares. No Hospital

João XXIII, onde se tratam casos de urgência e emergência, não há um responsável

técnico para cuidar da distribuição do sangue. Tanto que agora, há duas semanas,

morreu  uma  pessoa  lá  porque  fez  uma  transfusão,  Deputado  Fabiano  Tolentino,

incorreta, errada.

E aqui nós estamos discutindo, debatendo urgência do que não é urgente. Mas não

se pode discutir as questões graves do Estado, que não têm solução de imediato,

mas  têm  de  ter  sentido,  têm de  ter  projeto,  plano,  diálogo,  têm  de  ter  mesa  de

negociação. Não é assim que esse governo vai avançar. Não é assim que vamos

avançar aqui,  nessa disputa que estamos fazendo. Não vamos avançar. Podemos
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votar  um  ou dois  projetos  hoje,  mas  não  vamos  votar  sempre  assim.  Se  é  para

polarizarmos,  para fazermos a disputa  entre  nós,  vamos ver  onde vai  parar  essa

situação!  Porque  os  argumentos  pela  urgência,  a  necessidade  de  apresentarmos

produto, resultado efetivo do nosso trabalho, não é por meio dessa situação que está

sendo colocada que isso se dará.

Considero que é possível avançarmos. Apelo para que discutamos na condição de

um Parlamento autônomo, que queira ajudar o governo. Não estamos aqui dizendo

que não tem de ajudar o governo. O Executivo está em enormes dificuldades, porque,

durante oito anos seguidos, mentiu-se para o povo, ou talvez até para eles mesmos,

porque fizeram tanta propaganda de choque de gestão, de equilíbrio de contas, de

que  tudo  estava  uma  maravilha,  de  crescimento.  Agora  o  governo  ficou  nessa

situação, com uma dívida impagável, com a situação dos servidores precária, com a

saúde em situação deteriorada. Essas questões nós temos de resolver.

Para terminar,  Sr.  Presidente, faço esse apelo, pois tenho convicção de que, se

quisermos,  e  tenho  certeza  de  que  muitos  queremos,  poderemos  fazer  deste

Parlamento um espaço de solução ou, pelo menos, de equacionamento dos mais

graves problemas do Estado de Minas Gerais.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Durval

Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, o

problema  não  é  o  requerimento  de  urgência.  Primeiramente,  o  requerimento  de

urgência está previsto no art. 272 do Regimento Interno. O referido artigo prevê a

tramitação abreviada de um projeto, o que é legítimo em qualquer Parlamento. Além

do  mais,  este  Regimento  foi  feito  por  nós.  Digo  isso  porque  contribuí  com  o

Regimento, pois estou aqui há 17 anos. O Regimento foi feito por todos nós e é muito

claro. Pode-se ter pedido de urgência já na origem, em um projeto do Governador, ou

a  requerimento  de  Deputado.  Para  não  engessar  o  Parlamento,  o  Requerimento

permite  quatro  proposições,  ao  mesmo tempo,  em  regime  de  urgência:  duas  do

Executivo e duas do Legislativo. Pode haver outros pedidos de urgência, além desse

número,  caso dois  terços do  Colégio de Líderes  deliberem, ou  por  solicitação do

Governador, ou a requerimento de Deputado.
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É evidente que a Constituição, tanto no § 3º do art. 272 como no art. 209, proíbe

regime de urgência em matérias de quórum especial  -  lei  orgânica, estatutária  ou

equivalente  a  código  -  e  em projetos  de  que trata  o  art.  204,  que são de maior

complexidade, em que não se pode ter regime de urgência. O regime de urgência

garante, por exemplo, que um projeto do Governador, depois de 45 dias, entre na

pauta e a sobreste. Ele permite que na quinta reunião posterior, se for a requerimento

de  Deputado,  não  poderá  haver  mais  encaminhamento,  e  daí  a  três  reuniões

sobrestará  a  pauta  e  terá  de  ser  votado.  O  regime  de  urgência  prevê  outros

dispositivos de abreviação da tramitação. Então, seja governo do PSDB, seja do PT,

seja do PMDB, precisará de regime de urgência. E o regime de urgência entra de que

forma?  Baseado  na  natural  morosidade  dos  Parlamentos  ou  na  emergência  de

algumas leis. Então, Srs. Deputados, entendam que em todos esses anos, já com

cinco mandatos, a questão tem uma complexidade maior. O problema, Sr. Presidente,

não  está  no  requerimento,  que  é  legítimo e  será  votado.  Mas,  se  votamos  esse

projeto em regime de urgência, começará outra história de discussão do projeto. Esse

regime não é a garantia de que o projeto será votado, mas a garantia de que se

abreviará a sua tramitação. A Câmara Federal tem um dispositivo que não temos: a

votação simbólica dos Líderes da Câmara.

Se nós vivêssemos num parlamentarismo, teríamos medidas que abreviam mais

ainda o regime de urgência. Deputado Sebastião Costa, em sua intervenção, à tarde,

a  que  assisti  pela  televisão,  o  senhor  tinha  plena  razão.  Não  é  pegarmos  o

Regimento, como fez o Rômulo, e fazermos toda uma intervenção a seu respeito.

Mas  engana-se  também  o Deputado  João  Leite,  porque  o  Parlamento  não  é  do

purismo  que  imaginamos;  é  do  embate.  Se  você  quer  o  purismo,  na  nossa

experiência religiosa talvez encontremos, Deputado Sebastião Costa, um purismo.

Aqui é o embate. Eu não usaria nem nunca usei determinados termos, mesmo já

tendo  ficado  colérico  nesta  tribuna  com  “requerimento-rolha”.  Ainda  bem  que  o

Deputado João Leite não está aqui para lembrar, mas também tivemos de aprovar

“requerimento-rolha”,  e  quantas  vezes  requerimentos  de  urgência...  Houve  um

Conselheiro do Tribunal de Contas, cujo nome não citarei - não é o nosso, que ainda

não foi empossado -, que rasgou o Regimento, pois achou que a base do Itamar, PT-
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PMDB, o estava massacrando.  Acho que essa discussão nos faz repetir  a  tríade

lacaniana em que temos de pensar o que é o real, o imaginário e o simbólico. O que

esperamos do Parlamento é o diálogo. A Oposição obstrui porque é minoria e porque

está sendo negado o diálogo a categorias que estão em greve. Essa é a grande

questão.  Portanto,  obstrui-se  para  ter  um  instrumento,  a  fim  de  que  haja  uma

negociação.  Numa greve,  principalmente  a da educação e mesmo a dos policiais

civis,  essa  impressão de que  sairão  vitoriosos  e  derrotados  pós-greve  é  a  maior

burrice de um governo. Primeiro, porque a Constituição Federal  prevê a figura da

greve, isso é do estado democrático de direito. Então, buscamos a discussão de um

diálogo fora, mas, principalmente no Parlamento, não podemos dar tiro no nosso pé.

Fica  parecendo que trazemos o embate para  cá,  e começa-se a discutir  governo

federal, governo estadual, cada um com uma munição. E nós sabemos quais são as

fragilidades da democracia. Então, o que é real nisso? O que é imaginário, Deputado

Hely Tarqüínio, e o que é simbólico nessa discussão?

Vota-se aqui, talvez, por meio de um monte de encaminhamentos, que o projeto

caminhará  em  regime  de  urgência.  Amanhã  vem  um  monte  de  requerimentos

incidentes  e  se  embanana  tudo  de  novo.  Cada  dia  mais,  vai-se  tendo  menos

Deputados  aqui,  porque  muitos  já  programaram  sua  vida  com a  família.  Eu,  por

exemplo,  tenho de ir  à  Romaria dos Mártires,  em Ribeirão Cascalheira,  em Mato

Grosso. Não posso, de maneira alguma, deixar de ir à 4ª Romaria dos Mártires. Às 6

horas da manhã, estarei pegando o ônibus, com uma excursão, para irmos ao Mato

Grosso, e não será convocação extraordinária da Assembleia que me segurará aqui.

Buscarei  o  que entendo ser  fundamental.  Deixo  vocês  aqui,  com toda a  certeza.

Portanto,  acho  que  todos  deveríamos  apelar  para  que  houvesse  um  aceno,  Sr.

Presidente,  para  as  categorias  que  estão  em  greve,  que  houvesse  um  diálogo.

Requerimento  de  urgência  é  correto.  Eu,  mesmo sendo  Oposição,  já  encaminhei

pedido de regime de urgência em projeto que era fundamental. Se eu pudesse fazer

requerimento de urgência  para o meu projeto  que trata  da  proteção dos policiais

ameaçados de morte, eu faria. Presidente, eu faria, com toda certeza, um regime de

urgência. Apresentaria isso aqui no Plenário. Mas, caso não tomemos uma decisão,

posso até fazê-lo em agosto. O que não pode haver é a quebra do diálogo e da
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confiança. Em relação aos termos, não sou eu que vou medir boca de ninguém. Nem

estilo,  nem formação.  Não há como colocar  um “bocômetro”  aqui,  ou  querer  que

alguém  fale  aquilo  que  gostaríamos  ou  como  gostaríamos.  É  preciso  buscar  o

entendimento.

Os Deputados novatos precisam entender o significado de se votar o projeto em

regime de urgência. A novela é a mesma. Tudo começa de novo. Nós vamos até

sexta-feira. Somente na quinta reunião o projeto em regime de urgência irá sobrestar

a pauta. Isso é que é regime de urgência. Entretanto, o regime de urgência também

pode ser um instrumento psicológico da Maioria para tentar conversar e negociar.

Mas para isso é muito importante parar para conversar e discutir. Se assim não o

fizermos, voltaremos à estaca zero. Democracia e Parlamento só se constroem com

diálogo. Projetos importantes têm, sim, de vir em regime de urgência. Não há outro

jeito. Por outro lado, temos de nos sensibilizar.

Se um grupo de Deputados for até o Governador - Situação e Oposição -, talvez

não devam ir os mais envolvidos no processo, mas os de cabeça mais fria,  tenho

certeza de que conseguiremos avançar nessa negociação da greve. Não deixo de

legitimar  o  regime  de  urgência,  o  que  faço  é  ver  o  que  está  por  trás,  isto  é,  o

imaginário simbólico desse regime.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado André

Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, em momentos de compreensível e

normal tensão no espaço político, que é o Parlamento, a melhor companhia tem de

ser a serenidade e a busca de alternativas para a solução de impasses. Também

concordo  com  o  Deputado  Durval  Ângelo  quando  ele  diz  que  a  solicitação  de

urgência  é  um  mecanismo  regimental,  assim  como  a  obstrução  é  um  legítimo

instrumento  da  Oposição.  Cada  um  utiliza  o  Regimento  de  acordo  com  a  sua

estratégia  para  alcançar  os  objetivos  político-partidários  vinculados  ao  interesse

público: a Situação na sua lógica de defender o interesse do governo, e a Oposição

na  busca  de  fiscalizar,  criticar,  apontar  alternativas  e  expressar  as  vontades  de

movimentos que eventualmente estejam em conflito com o governo. Isso faz parte do

jogo  democrático,  e  não  podemos  nos  estressar,  mas,  sim,  buscar  caminhos  de
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superação do impasse.

Neste momento, precisamos dispensar os adjetivos e buscar sintonia em alguns

conteúdos. Primeiro temos de caminhar para uma repactuação de procedimento de

pauta. Parece-me que já havia um entendimento em andamento, com reuniões sendo

agendadas entre o governo e os representantes dos servidores, com o acordo de se

votar  projetos  de  Deputados  desde  que  se  viabilizassem  esses  acordos  com  os

servidores.  Os  próprios  projetos  do  governo  também  seriam  votados.  Ainda  que

legítimos, os requerimentos de urgência sinalizaram para os movimentos e para a

Oposição uma forma de medida de força da Maioria em detrimento do acordo que

vinha sendo construído. Talvez esse seja um problema de procedimento, por isso quis

encaminhar esse requerimento para que a urgência não sinalizasse uma medida de

força e um bloqueio das negociações que ontem estavam em curso. Isso tem de ser

entendido com muita tranquilidade. Se houve uma revisão de posicionamento, que

ele também seja explicitado,  porque isso acontece em governos. O governo pode

dizer que não haverá negociação e que vai derrotar a greve usando de todos os

mecanismos na Assembleia para fazer valer a Maioria do governo.

E aí o jogo fica mais límpido para todos nós, principalmente para os que estão

muito  empenhados  em  viabilizar  a  conclusão  dos  trabalhos  até  a  data  marcada,

porque também fica ruim aqueles  Deputados muito empenhados em viabilizar  um

acordo e o governo resolverem tomar uma decisão pela força. Aí fica complicado, e

temos  de ter  mais  clareza,  por  parte  das  Lideranças do  governo,  se  vamos  nos

empenhar para fazer um acordo ou se será uma democrática e respeitosa queda de

braço. Aí, com o Regimento na mão, Maioria e Minoria vão buscar seus objetivos.

Então,  deixo aqui,  principalmente para os  Líderes do Governo,  essa indagação.

Vale  o  esforço  de  buscar  o  acordo  ou  vamos,  Oposição  e  governo,  cada  um,

respeitosamente, fazer a nossa parte? Essa é a primeira questão de procedimento

político que queria levantar aqui.

Em relação aos projetos, todos eles têm questões que já foram apontadas pela

Oposição,  algumas  sanadas  por  emendas  aprovadas  nas  comissões.  A  Lei  de

Diretrizes Orçamentárias acaba, nesse momento, de ser discutida na Comissão de

Fiscalização Financeira.  Uma parte  das emendas da Oposição foi  acolhida,  outra
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parte  não.  Há questões  de  fundo que em toda a LDO são debatidas,  como,  por

exemplo, a questão da vinculação do recurso da saúde e o critério de remuneração

dos servidores. Mas nós teremos o mecanismo do destaque daquelas emendas que

porventura  não  tenham  sido  acolhidas.  Então  podemos,  em  Plenário,  fazer  esse

debate político.

Agora, existe um clima político, uma relação política de respeito nosso em relação a

categorias que estão em greve, cujo trabalho repercute na vida do cidadão. Não se

trata aqui de defesa corporativa ou mesmo de um eventual alinhamento partidário de

lideranças sindicais.  Fato é que a população também cobra de  nós medidas que

aproximem o acordo das lideranças sindicais com o governo para que as famílias não

sejam prejudicadas, direta ou indiretamente. Então, não se trata de medida de força.

Parece-me que ontem chegou-se próximo a um possível caminho de acordo. Uma

comissão  trabalharia  de  17  a  30  de  julho;  não  se  discutir,  nesse  momento  de

construção de acordo, se corta ou se não corta dias parados; aguardar a decisão do

Supremo antes da publicação do edital do concurso. Havia um caminho de acordo.

Parece que a decisão do governo foi anunciar que os dias serão cortados. A questão

da comissão voltou à estaca zero. Foi colocada a questão do edital sob a égide do

subsídio. Então, a sinalização foi no sentido inverso ao que estava sendo construído

pela Oposição, com as Lideranças do Governo e com as lideranças sindicais. Então,

para quem quer resolver a situação, reitero aqui o apelo do Deputado Durval Ângelo.

Se queremos, de fato, sair dessa situação política, não podemos ficar uns de um lado

e outros de outro, com ataques ou com mecanismos que não nos levarão a lugar

algum, vão nos levar a ficar mais dias aqui na Assembleia. O problema não é ficar

mais dias, porque é nossa obrigação. O problema é ficar mais dias, mas não ter a

solução real para os problemas, seja votando os projetos, seja resolvendo a situação

dos trabalhadores que estão em greve.

Nós sabemos que a Assembleia Legislativa não tem um condão para resolver uma

situação entre sindicato e governo. Temos essa consciência, mas também sabemos

que esta Casa pode exercer um papel de mediação para reabrir  portas. Não vou

entrar  no mérito  de quem as fechou e por  quê.  O fato  é que efetivamente estão

fechadas. Nossa posição é muito tranquila. Os projetos já foram discutidos, alguns
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deles aliás com questões relevantes para o Estado e que terão o nosso apoio. Porém,

nesse momento há um impasse de condução política na relação entre o governo do

Estado e vários movimentos de servidores relacionados a políticas públicas. Estamos

alertando as Lideranças do Governo para o fato de que um tensionamento, neste

momento, prejudica a todos, até as Deputadas e Deputados que gostariam que o

acordo  saísse  o  mais  rápido  possível  a  bem  da  agilização  dos  trabalhos.  Nesse

momento, esticar a corda não ajuda no impasse do movimento sindical e nem na

agilização da pauta de trabalho. Por isso todas e todos estão aqui, pois foram eleitos

e não estão aqui à toa, devem ter suficiente maturidade para deixar 2014, ou mais ou

menos querido, de lado e pensar mais na saúde, na educação e nos projetos de

relevância para a população de Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Pompílio

Canavez.

O  Deputado  Pompílio  Canavez  -  Boa  noite,  Presidente,  senhoras  e  senhores,

encaminho contra o requerimento de urgência. Assim como os Deputados que me

antecederam,  fico  preocupado  com  a  aprovação  de  um  requerimento  sem  que

tenhamos nos aprofundado nos assuntos. A gama de assuntos do requerimento é

grande e complexa, o que nos exige um exame aprofundado e cuidadoso. Dessa

forma, acabaríamos aprovando questões importantes sem ter o cuidado de observar

e de estudar.

O  senhor  sabe  que  fui  Prefeito  em  Alfenas,  e  minha  experiência  é  mais  no

Executivo. Da mesma forma que eu, há diversos Deputados e Deputadas que estão

iniciando  a  vida  no  Parlamento,  e  temos  uma  grande  expectativa  de  realmente

debater os assuntos e entrar em suas complexidades, analisando a quem os projetos

de lei  podem beneficiar  ou prejudicar.  Além disso, interessa-nos alcançar  em que

medida os projetos  são importantes  para  o  desenvolvimento do  Estado de Minas

Gerais e avaliar que tipo de contribuição podemos dar para o Estado. Quando entra

um requerimento de urgência, realmente essa oportunidade do debate nos é tirada.

Na Casa muitos têm uma experiência longa, importante e produtiva. Porém, alguns

ainda não a têm. Sou de uma geração mais antiga, mas há muitos jovens que estão

começando  a  vida  política  no  Parlamento,  e  requerimentos  como  esse  tiram  a
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oportunidade de se compreender a forma como uma lei pode ser debatida, analisada

e entendida, para, aí sim, o partido tomar uma posição a favor ou contra e decidir se

apresenta ou não alguma emenda.

Analisando a pauta, vejo que há muitos assuntos importantes, que são até mesmo

do interesse do funcionalismo e do Estado, mas outros merecem melhor análise e

mais conhecimento.

Como os colegas que me antecederam e falaram sobre as relações nesta Casa,

também vejo essa questão como algo incômodo. É claro que eu não esperava que

este Parlamento fosse uma Casa onde tudo fosse resolvido de forma rápida e sem

problemas. Mas vejo que estamos encerrando este semestre de forma urgente; o

semestre se arrastou e agora passa para uma etapa de pressa, de urgência. E isso

sem que tivéssemos negociado mais. Acho que talvez esteja faltando na nossa Casa,

dos  nossos  Líderes,  uma  postura  mais  serena,  mais  de  negociação,  para  que

consigamos  avançar  e  proporcionar  ao  nosso  Estado  mais  possibilidade  de

desenvolvimento. É bom que os telespectadores que ainda nos assistem, esperando

que resolvamos assuntos importantes, saibam que ficamos todo o dia pelas salas, em

reuniões, tentando o entendimento e querendo que a Casa ache um caminho; que

consigamos  fazer  um  acordo;  que  a  base  do  governo  e  o  bloco  da  Oposição

consigam avançar.  Como disse o Deputado André Quintão,  é  preciso  estabelecer

uma forma de negociação, de diálogo, que possibilite a esta Casa estudar, avaliar,

propor  e  aprovar  assuntos  importantes.  Realmente,  do  jeito  que  as  coisas  estão

andando até agora, tem sido muito difícil.

Eu,  que  fui  sindicalista  -  fui  Presidente  do  Sindicato  dos  Bancários  de  Belo

Horizonte, região onde na época o sindicato tinha uma base do tamanho do nosso

Estado, que é imenso -, também passei por momentos difíceis, como passam agora

as categorias em greve. Também aí está faltando uma postura de negociação. Hoje

comentei mais cedo que ouvi o locutor do jornal da Rádio Itatiaia pedir ao governo e

aos  trabalhadores  que  negociem;  que  se  reúnam,  com  serenidade,  e  abram

negociações sérias,  que caminhem realmente para  a solução dos problemas.  Até

porque acho que não apenas nós, da Oposição, mas também os Deputados da base

do  governo  esperamos,  pretendemos  e  queremos  que  haja  negociações.  Não
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queremos  que  tudo  se  resolva  amanhã,  mas  que  se  inicie  um  processo  de

negociação  em  que se  coloque  na  mesa  o  que  o  Estado  deve  e  pode  pagar  e

negociar e o que os trabalhadores precisam. O que não pode ocorrer é partirmos para

o acirramento e a radicalização, com posturas que não trazem qualquer proveito nem

para os trabalhadores nem para o governo e muito menos para o Parlamento. Eu,

que  durante  muito  tempo  aprendi  a  negociar,  a  buscar  no  diálogo  a  forma  de

resolução dos conflitos, vejo que estamos exatamente no momento de o governo e os

trabalhadores  buscarem  o  entendimento,  buscarem  na  mesa de  negociação  uma

solução para esse impasse.

Não gostei de ver as cenas de hoje no Rio de Janeiro, da polícia reprimindo os

trabalhadores. Não quero que isso aconteça também em Minas Gerais.  Para nós,

isso não seria bom nem conveniente. Isso seria, sem dúvida, algo que os mineiros

não gostariam de ver.

Por  isso  acredito  que  seria  urgente  talvez  iniciar  um  processo  de  negociação.

Nesse requerimento há matérias urgentes e outras nem tanto. Ele merece de todos

nós cuidado na leitura e no entendimento e a busca de mais informações. Temos de

verificar se realmente isso beneficiará ou prejudicará e se é oportuna e interessante a

aprovação desses projetos. Como bem disse o nosso companheiro Deputado Durval

Ângelo, essa urgência retira  do Parlamento, de certa forma, essa oportunidade. É

claro que há matérias urgentes e muito importantes. Poderia lembrar as questões

relativas  às  enchentes  em  nosso  Estado  no  início  do  ano.  Muitos  Municípios

decretaram emergência para a solução dos problemas provocados pelas enchentes,

mas até agora os recursos não foram liberados. Esse caso, sim, requer urgência e

emergência. No caso presente se trata de, quem sabe, empurrar o semestre, com

força,  ladeira  abaixo,  para  que  termine  depressa.  Talvez  essa  seja  a  verdadeira

urgência.  Gostaria  muito de debater e aprofundar  essa matéria.  E que o governo

também inicie uma negociação com os trabalhadores em greve em nosso Estado.

Obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Antônio

Júlio.

O Deputado Antônio Júlio  -  Esse tempo será suficiente  para que possa saudar
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todos os Deputados e Deputadas e dizer que somos contra o regime de urgência, por

todas as palavras já pronunciadas no Bloco Minas sem Censura. Não havia nenhuma

necessidade do regime de urgência para esses projetos, que tramitam desde 2010, e

somente  agora,  nesta  semana,  alguém  acordou  e  percebeu  que  precisam  de

urgência, como no caso da questão dos Agentes Penitenciários. Sr.  Presidente, já

que o prazo é tão curto, já me inscrevo para a próxima discussão, que acontecerá

logo após o encerramento desta 1ª Fase.

2ª Fase

Discussão e Votação de Proposições

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.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia em que solicita a inversão

da  pauta  desta  reunião,  de  modo  que  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº

21/2011  seja  apreciada  em  primeiro  lugar.  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a

votação, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Deputadas e Deputados, realmente o

pedido de inversão de pauta é fundamental nesta noite importante para os interesses

de Minas. Desse modo, poderemos discutir a Proposta de Emenda à Constituição nº

21/2011 em primeiro lugar, enquanto os Deputados estão mais descansados, já que

esta reunião vai se prolongar até mais tarde, porque as matérias em discussão, em

votação,  são  importantes  ou  não  importantes.  Mas  há,  por  parte  do  governo,

interesse de votar  na  correria  aquilo  que não conseguiu votar  em seis  meses. O

Deputado Rogério Correia pede a inversão de pauta justamente para que possamos

discutir - nem é discutir, porque já encerrou a discussão - as datas magnas do Estado

e a transferência simbólica da Capital do Estado. Na semana passada, o Deputado

Paulo Guedes fez uma importante homenagem ao Norte de Minas do nosso colega

Deputado Luiz Henrique, na discussão dessa Proposta de Emenda à Constituição nº

21/2011, ao contar um pouco da história da cidade de Matias Cardoso, onde está

localizada a primeira igreja do Estado de Minas Gerais, que não é reconhecida por

nenhum de nós, que não é reconhecida pelo povo mineiro. A Proposta de Emenda à

Constituição  nº  21/2011  tem  essa  característica.  Por  isso,  queremos  votá-la  em
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primeiro lugar porque ela ainda está em 1º turno. Minas Gerais,  Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, tem preservado as suas datas magnas, e essa importante, criada pelo

Deputado Paulo Guedes, com a ajuda do Deputado Tadeu, é o resgate da cultura e

da história do Norte de Minas. Achamos fundamental essa inversão de pauta para

que possamos, antes do recesso - que está meio ameaçado -, pelo menos votá-la em

1º turno e, quem sabe, ainda em 2º turno na semana que vem ou no meio da outra

semana.  Como  disse,  o  nosso  recesso  está  um  pouco  ameaçado  por  falta  de

conversa  por  parte  do  governo.  O  governo  insiste  em  não  conversar  com  os

movimentos  grevistas  e  está  cometendo  um  grande  equívoco.  Hoje  disse  ao

Deputado  Mauri  Torres,  ex-Líder,  hoje  Conselheiro  do  Tribunal  de  Contas,  que  o

governo insiste em não reconhecer a greve das professoras e da Polícia Civil. Não sei

o que está acontecendo no Estado de Minas Gerais. O relacionamento do governo

com  a  sociedade,  por  meio  desses  funcionários  públicos,  está  ficando  muito

complicado. Alguém me disse que o governo afirmou que não vai negociar, que vai

cortar o ponto das professores porque só 8% estão em greve. Que negócio é esse de

que só 8% estão em greve, Deputado Hely Tarqüínio? No último movimento aqui, na

plenária  do  Sind-UTE,  de  acordo  com  a  Polícia  Militar,  havia  mais  de  4  mil

professoras. Era dia de semana e professoras de todo o Estado de Minas Gerais

estavam aqui, Deputado Adelmo Carneiro Leão, mas o governo diz que só 8% estão

em greve. Isso aconteceu também na greve do final do ano. O governo ficou dois,

três meses, insistindo que não havia greve, que só havia meia dúzia de pessoas, que

era coisa do sindicato, mas, na hora que acordou, mais de 70% das escolas estavam

paralisadas. Aí foi aquela correria para aprovar subsídio e mais um monte de coisas.

O governo precisou abrir mão até da própria Justiça, que, atendendo a um apelo do

Governador,  impôs  uma  multa  ao  sindicato  se  ele  permanecesse  na  luta  pelos

movimentos sociais, pela melhoria de salário. Eles precisaram revogá-la, porque era

uma multa impagável e servia apenas para dificultar as conversas e as ações. Eles

acham que nessa truculência, nesse autoritarismo que hoje se implantou em Minas

Gerais resolverão as coisas. Não vão resolver. Se não for no diálogo e na conversa,

não há solução. Isso é muito ruim para Minas Gerais e para todos nós. Há truculência

hoje da Secretaria de Educação, que, em pleno movimento de greve, lança um edital
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de  concurso  público,  quando  o  governo  discute  qual  é  a  remuneração  dos

professores.  Não se sabe se é piso salarial,  piso nacional  ou subsídio.  O próprio

governo tem dificuldade, Deputado Adelmo Carneiro Leão, e mesmo assim abre hoje

um concurso público sem levar isso em consideração. Isso é uma irresponsabilidade

das Secretarias de Educação e de Planejamento e Gestão. Se ele está achando que

com isso diminuirá os movimentos do sindicato dos professores, está equivocado.

Dar  dinheiro  a  outra  associação  de  professores  de  escolas  públicas  para  fazer

propaganda na TV e dizer que estão satisfeitos com o subsídio também está errado,

porque todos sabemos que isso é mentira. O governo está tratando as greves com a

maior irresponsabilidade e descaso possíveis. Volto a repetir aqui, quando votamos o

subsídio,  fui  o único Deputado a subir  nesta tribuna para dizer  que o projeto que

estávamos votando em uma semana - não gastamos nem uma semana para votar o

projeto -,  mexia com a vida de mais de 300 mil  pessoas.  Entretanto,  votamos na

correria, porque se criou uma expectativa de que se estava solucionando o problema

da remuneração dos professores e do pessoal da área da educação. Eu disse aqui,

com muita clareza, que votaríamos, porque havia sido dada expectativa de melhoria,

mas que aquele projeto tinha todos os ingredientes possíveis e impossíveis para dar

errado. E deu errado, tanto que o governo agora está em uma sinuca de bico, em que

não sabe se define como subsídio ou se implanta o piso salarial. Aí vem a discussão

de que é preciso decidir, que a Súmula do STF precisa estar mais clara. O governo

entrou  em  uma enrascada,  e  também  o  STF,  em sua decisão,  arranjou  um  rolo

danado, porque ninguém sabe qual é a carga horária daquele subsídio, se o governo

precisa implementar o piso nacional de 40 horas, se aqui o nosso subsídio é para 24

horas.

Olhe a confusão, Deputado Luiz Carlos Miranda, que arrumamos. Sabe por que

arrumamos essa confusão? Porque a Assembleia Legislativa se omitiu na discussão

daquele projeto. Aceitamos a imposição do governo de que era preciso votar porque a

greve precisava terminar, porque ela estava afligindo todo o povo mineiro, já que as

escolas estavam praticamente paradas. O governo só reconheceu isso em dezembro,

já no final  do ano passado. Então, precisamos fazer essa inversão de pauta para

discutirmos a Emenda Constitucional nº 21/2001, que ela é da maior importância. O
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Deputado Paulo Guedes, como já disse, foi de uma felicidade total ao levantar essa

história do Norte de Minas, que é tão sacrificado por todos nós, tão desprezado pela

política do governo e por todos. Tratam o Norte de Minas como se fosse o nosso

primo pobre e, na verdade, ele é nosso primo rico, porque lá é bom para se criar

gado, lá há muita riqueza minerária, que está sendo explorada e levada de forma

totalmente equivocada para fora do nosso Estado e do nosso país. E não tomamos

providências. Quando se levanta essa história cultural do Norte de Minas por meio

dessa proposta do Deputado Paulo Guedes e de vários outros Deputados, vemos a

importância dessa transferência  simbólica  ao  se criar  o  Dia das Gerais.  Isso traz

realmente  muita  importância  cultural  para  nosso  Norte  de  Minas  e  é  o  resgate

daquele povo amigo e bom.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Gustavo

Valadares.

O  Deputado  Gustavo  Valadares*  -  Sr.  Presidente,  vou  iniciar  o  meu

encaminhamento deixando claro que não sei nem o que estou encaminhando. E vou

explicar  o  porquê,  Sr.  Presidente.  A Oposição,  na  noite  de  hoje,  apresentou  16

requerimentos  de  inversão  de  pauta.  Um  pedindo  para  o  primeiro  projeto  ser

aprovado por último; o último ser aprovado em terceiro lugar; o terceiro ser aprovado

em quinto. Até aí faz parte do jogo, está no Regimento, não tem nada de errado, mas

eu quero, de público, diante dos nobres pares que estão aqui até hoje, dizer que a

base de governo está presente em Plenário para votar aquilo  que é interesse da

população de Minas. Devido a esses 16 requerimentos, estamos impossibilitados e

estaremos, pelas próximas horas, ou até amanhã de manhã, se aqui  ficássemos,

impossibilitados de votar projetos de lei que estão na pauta de hoje.

O que quero dizer é que a base se fez presente em Plenário hoje e ainda se faz

presente  neste  momento.  Mas,  como  há  16  requerimentos  apresentados  pela

Oposição para obstruir as votações, faço aqui um convite à base de governo, para se

ausentar do Plenário, na noite de hoje, porque não há condições de continuarmos as

votações,  e  amanhã,  às  9  horas,  retornaremos  ao Plenário  e  às  votações.  E  eu

espero mais bom-senso por parte da Oposição para darmos bom andamento aos

trabalhos. É o que peço, Sr. Presidente.
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Questões de Ordem

O Deputado Neider Moreira - Por insuficiência de quórum, Sr. Presidente, peço o

encerramento de plano da reunião.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, peço recomposição de quórum.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda

à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Rômulo Viegas) - (- Faz a chamada.)

O  Sr.  Presidente  -  Responderam  à  chamada  20  Deputados.  Portanto,  não  há

quórum  para  a  continuação  dos  trabalhos.  A Presidência  declara  prejudicado  o

requerimento de inversão de pauta do Deputado Rogério Correia.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 13, às 9 e às 20 horas, nos termos

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

ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/7/2011

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e José Henrique

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  Ata;  discursos  dos  Deputados

Carlin  Moura  e  Rogério  Correia;  aprovação  -  2ª  Parte  (Ordem do  Dia):  1ª  Fase:

Votação de requerimentos: Requerimento do Deputado Rômulo Viegas; discursos dos

Deputados  Almir  Paraca,  Celinho  do  Sinttrocel,  Elismar  Prado  e  Paulo  Lamac;

questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Lessa - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -

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

Bonifácio Mourão - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Cássio Soares -
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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 -

Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - 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 - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  9h15min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

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

leitura da ata da reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir, o Deputado

Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pela leitura da ata e por

seu  conteúdo,  pudemos  perceber  que,  durante  a  reunião  de  ontem  à  noite,

permaneceu o impasse entre o bloco governista, situacionista, e o bloco da Oposição.

Falta  um  ajuste  fino  de  entendimento  para  que  possamos  pôr  fim  ao  semestre

legislativo.  A  base  governista  optou  pelo  regime  de  urgência  de  projetos  que

considera  importantes,  projetos  de  interesse do governo  do Estado,  projetos  que

talvez no mérito também tenham importância. Nós da Oposição não vamos negá-lo,

mas o problema é que ainda não foram atendidas questões importantes apresentadas

por  nós.  E  uma  dessas  questões  fundamentais  é  a  reabertura  do  diálogo,
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especialmente  com  os  servidores  públicos  que  estão  em  processo  de  greve,  de

mobilização.  Sr.  Presidente,  chamo a atenção especialmente  para  a  situação dos

professores da rede estadual de ensino, que se encontram em greve desde o último

mês.  A greve  dos  professores  é  pela  aplicação  do  piso  nacional,  já  que  o  STF,

recentemente, decidiu que o piso salarial deve ser calculado com base no vencimento

básico, e não com base na remuneração. Os professores estão em greve para que

seja aplicada a decisão do STF. O Bloco Minas sem Censura,  da Oposição, está

fazendo  um  esforço  concentrado  desde  segunda-feira,  está  se  reunindo  com  os

Líderes do governo na Casa e com representantes das Secretarias de Planejamento

e  de  Educação  para  encontrar  uma  solução  negociada  com  o  movimento  dos

professores. O mais correto é o governo reabrir a negociação e garantir que não haja

corte  dos  pontos  dos  professores,  para  que,  em  um  clima  de  entendimento,  de

diálogo, encontremos uma saída e ponhamos fim a essa greve. Não adianta - e a ata

deixa  isso  muito  claro  -  imprimirmos regime de urgência  a  determinados  projetos

nesta Casa, encerrarmos o semestre legislativo, sairmos de recesso, mas deixarmos

os professores da rede estadual de ensino em greve, os alunos sem aula porque os

professores estão fora das escolas. Não podemos sair de recesso por 15 dias com os

professores em greve. Sr. Presidente, a ata deixa muito claro o esforço concentrado

do nosso Bloco Minas sem Censura, dos Deputados da Oposição em busca de uma

saída negociada.  Queremos sair  de recesso deixando encaminhada a negociação

dos  professores.  Ao  mesmo tempo,  o  governo  e  a  Oposição,  de  forma  coletiva,

devem estabelecer uma pauta de votação mínima, necessária e urgente, mas que

não seja  escolhida  somente por  um lado,  e sim pelos dois.  O Deputado Rogério

Correia,  Líder  da  Oposição,  e  o  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  Líder  da  Minoria,

também querem fazer parte da negociação que discriminará os projetos que devem

ser votados em regime de urgência, para encerrarmos o semestre com produção,

com resultados para o Estado, mas também com resultados para os professores e

servidores  públicos  em  greve,  mostrando-lhes  que  a  Assembleia  Legislativa  do

Estado de Minas Gerais está preocupada em encontrar uma saída negociada para o

impasse deles.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Rogério Correia.
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O Deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  a  ata  foi  lida  pelo  nobre  colega

Deputado Jayro Lessa, com enfoque nas matérias principais. Parabenizo o Deputado

Jayro Lessa, sempre solícito, sempre atuante em nosso Legislativo. Mas ele fez a

leitura  de  uma  ata  sintética  que  pode  não  expressar  o  papel  que  a  Assembleia

Legislativa  tem  assumido  na  intermediação  dos  conflitos  aqui  apresentados.  Há

pouco, conversei isso com o Deputado Luiz Humberto Carneiro, Líder do governo

nesta Casa. Presidente Dinis Pinheiro, estamos exercendo o papel de negociadores,

mas  a  importância  desse  papel  pode  não  estar  sendo  ressaltada  o  suficiente.

Conflitos  existem  em  qualquer  governo,  em  qualquer  circunstância  e  também  na

iniciativa privada. A greve é um direito conquistado pelos trabalhadores a partir  da

Constituição de 1988 e precisa ser respeitado, porque é um instrumento importante.

O conflito e a greve são inerentes ao processo democrático e às reivindicações. Cabe

a nós, parlamentares, e ao Poder Legislativo mediar esses conflitos, principalmente

quando ocorrem entre governo e servidores públicos e quando as negociações, por

vezes, ficam emperradas. É o caso com o qual nos deparamos. Talvez a ata não

expresse a importância que a Assembleia Legislativa reflete para a sociedade agora.

O Deputado Luiz Humberto Carneiro tem participado de todas as reuniões. Estamos

diante  de  um  quadro  complexo,  em  que  o  esgotamento  entre  as  partes  para

negociação se faz presente. Assim aconteceu no Ipsemg, na saúde, na educação e,

principalmente, na Polícia Civil, com a segurança pública. Procuramos mediar todas

essas questões, o Deputado Luiz Humberto Carneiro, os Secretários e eu, com os

sindicatos, cada um com a sua função. A greve do Ipsemg - uma notícia razoável que

precisamos dar - foi suspensa ontem devido à abertura da negociação que fizemos. A

Dra. Jomara, Presidente do Ipsemg, esteve aqui para participar da negociação. Na

conversa que tivemos, ela se abriu para fazer alguma negociação, e uma proposta foi

apresentada. Não é o suficiente para os servidores terminarem a greve, mas pelo

menos para suspendê-la. Então, a greve foi suspensa até agosto. O mesmo está para

ocorrer  na  Polícia  Civil.  O  Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro  esteve  lá  a  nosso

pedido, com o sindicato e o Secretário Danilo de Castro, ex-Deputado Federal. Um

canal de negociação também foi aberto, e a Polícia Civil fará uma assembleia no dia

19,  com  boa  perspectiva  de  consolidar  algum  tipo  de  acordo.  Há  dois  grandes
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impasses: o da saúde e o da educação, e estamos nos esforçando para resolvê-los.

Em relação a essas questões, existem pontos polêmicos. Nós do Bloco Minas sem

Censura defendemos a posição de que o governo precisa avançar nas negociações e

discutir o piso salarial, que agora é lei federal. Não basta o governo dizer que está

esperando um acórdão, porque todos sabem o que ele diz. O acórdão é a síntese do

que está na ata do STF. Ele determina o que é vencimento base, exatamente o que

foi estabelecido em lei  federal,  e não a totalização dos acordos feitos. O governo

pode  muito  bem  discutir  com  os  professores  o  que  é  esse  vencimento  base  e

estabelecer como e quando será aplicado. Mas, até agora, isso não foi feito. Ontem o

anúncio da Secretária Renata Vilhena novamente frustrou os servidores públicos: a

metade de uma política salarial será colocada para os servidores a cada ano, sem

contar  este.  Isso  significa  que  neste  ano  haverá  reajuste  zero.  Portanto,  isso  só

acontecerá a partir  de outubro do ano que vem - um ano e meio para se discutir

algum  tipo  de  reajuste  que  seria  de  metade  do  crescimento  da  Receita,  não

descontada  a  inflação.  Os  servidores  não  terão  sequer  a  reposição  da  perda

inflacionária desse período. Isso decepcionou os servidores, mas não impede que

continuemos no processo de discussão desse procedimento de negociação. Existe o

impasse na educação, um impasse sério, mas isso não justifica o fato de o governo,

que é devedor dos servidores a partir do momento em que não respeita o piso salarial

estabelecido,  faça  ameaças  para  tentar  terminar  com  o  movimento  grevista.  A

ameaça  do  governo  é  a  falta  de  negociação  e  o  corte  de  salários.  Isso  não.  O

Deputado Carlin Moura disse muito bem que isso não ajuda em nada; só atrapalha e

endurece as nossas possibilidades de acordo. Sobre a questão da saúde, ontem não

foi um dia bom. Os servidores participaram de uma assembleia e foram reprimidos na

Cidade Administrativa. Ontem os servidores foram ao IML para se submeterem ao

exame de corpo de delito, uma situação conflituosa. É importante alertar o governo de

que essa não é a melhor forma de tratar os servidores públicos, mesmo porque eles

são merecedores  de  toda a  nossa confiança.  Por  fim,  Presidente,  também quero

ressaltar  a  importância  desse  processo  de  negociação  com  duas  categorias  tão

importantes para nós: a do pessoal da saúde e a dos professores. Não podemos sair

de recesso deixando milhares de alunos sem aula e, muito menos, os mais pobres,
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que dependem do serviço de saúde, correndo riscos dentro dos hospitais de Minas

Gerais, por causa da escala mínima de trabalho. A Assembleia Legislativa, para sair

de recesso, tem a obrigação de mediar essas greves; fazer com que as partes se

entendam e que essa negociação de fato se dê. Mais uma vez, gostaria de fazer esse

apelo  e essa denúncia,  a de  que o governo não está  enxergando a realidade,  e

também  gostaria  de  parabenizar  as  lideranças  do  governo  -  o  Deputado  Luiz

Humberto  Carneiro,  o  nosso Presidente  Deputado Dinis  Pinheiro  e  os  Deputados

Mauri Torres e Gustavo Valadares -, que também têm nos ajudado muito. Todos eles

têm  buscado  um  caminho  para  a  intermediação  por  meio  do  Bloco  Minas  sem

Censura.  Mas  gostaríamos  de  que  o  governo  reconhecesse,  na  Oposição,  um

sistema democrático real. Não basta o Vice-Governador ficar tentando desmontar o

Bloco Minas sem Censura, pressionando Deputados e dizendo nos jornais que há

duas  oposições,  a  que  dialoga  e  é  democrática  e  a  que  não  dialoga  e  é

antidemocrática.  Um  governo  que  não  dialoga  com  os  servidores  é  o  quê?  As

palavras dele são antidemocráticas. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de pareceres, requerimentos

e indicações.

Votação de Requerimentos

O  Sr.  Presidente  -  Requerimento  do  Deputado  Rômulo  Viegas,  solicitando

tramitação em regime de urgência do Projeto de Lei nº 5.092/2010. Com a palavra,

para encaminhar a votação, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa, público da

TV Assembleia, estamos aqui desempenhando o nosso papel como membro do Bloco

Minas sem Censura, o bloco da oposição nesta Casa, usando, de forma legítima, o

direito do contraditório. O encaminhamento, Sr. Presidente, é contrário à solicitação

muito bem fundamentada e apresentada pelo Deputado Rômulo Viegas, em relação

ao regime de urgência. Gostaríamos, inicialmente, de fazer uma leitura dos artigos do
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nosso Regimento Interno que tratam do regime de urgência. (- Lê:)

“Art. 208 - O Governador do Estado poderá solicitar urgência para apreciação de

projeto de sua iniciativa. (Vide Emenda à Constituição nº 42, de 14/11/2000). § 1º - Se

a Assembleia Legislativa não se manifestar em até 45 (quarenta e cinco) dias sobre o

projeto, será ele incluído em ordem do dia, para discussão e votação em turno único,

sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos. (Vide Decisão Normativa

da Presidência da ALMG nº 6, de 22/9/1999). § 2º - Contar-se-á o prazo a partir do

recebimento, pela Assembleia Legislativa, da solicitação, que poderá ser feita após a

remessa do projeto.

Art. 233 - Será submetido à votação o requerimento escrito que solicitar: (…) XIX -

regime de urgência.

Art. 272 - Adotar-se-á regime de urgência para que determinada proposição tenha

tramitação abreviada: I - por solicitação do Governador do Estado, para projeto de

sua autoria, nos termos dos arts. 208 e 209; II - A requerimento. (Vide Emenda à

Constituição nº 42, de 14/11/2000). § 1º - Só poderão tramitar simultaneamente, em

regime  de  urgência,  4  (quatro)  proposições,  sendo  2  (duas)  por  solicitação  do

Governador do Estado e 2 (duas) a requerimento de Deputado. § 2º - Por deliberação

de 2/3 (dois terços) dos membros do Colégio de Líderes, admitir-se-á a tramitação de

mais 1 (um) projeto,  por solicitação do Governador  do Estado e de mais 1 (uma)

proposição a requerimento de Deputado, além do limite estabelecido no parágrafo

anterior. § 3º - O disposto no inciso II não se aplica a projeto que dependa de quórum

especial, de lei orgânica, estatutária ou equivalente a código e aos projetos de que

trata o art. 204.”

Já no art. 273, está apontado que, na tramitação sob regime de urgência, serão

observadas  as  exigências  regimentais  com  as  seguintes  ressalvas:  (-  Lê:)  “I  -

dispensa da exigência  de prévia  publicação dos  pareceres  e demais  proposições

acessórias; II - redução à metade dos prazos regimentais, ressalvado o disposto no §

3º do art. 287 (Inciso com redação dada pelo art. 3º da Resolução da Assembleia nº

5183, de 14/7/1998)”.

Pelo art. 274, a discussão de proposição em regime de urgência não ultrapassará

quatro reuniões consecutivas, contadas da data de sua inclusão em ordem do dia,
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observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 244.

Portanto,  Sr.  Presidente,  do  ponto  de  vista  do  Regimento  Interno,  os

encaminhamentos estão todos corretos. O Deputado Rômulo Viegas, cumprindo seu

papel de Deputado fiel ao governo e a sua base, está encaminhando um pedido de

regime  de  urgência,  e  gostaríamos,  novamente,  de  nos  manifestar  contrários  à

aprovação do seu pedido,  alinhando-nos com os Deputados do Bloco Minas sem

Censura. Cotidianamente, o Bloco Minas sem Censura tem manifestado sua posição:

nas Comissões, nos contatos com os movimentos sociais organizados do Estado de

Minas Gerais, na imprensa, nesta Casa, neste Plenário e, de maneira muito especial

e particular, na relação com os movimentos das categorias dos funcionalismo público

estadual que estão em greve ou em processo de paralisação, movimentando-se e

reivindicando, de forma legítima e justa e amparados pela Constituição Federal e pela

Constituição  estadual,  melhores  e  maiores  salários  e  condições  de  trabalho.

Sabemos, Sr. Presidente, que essa é hoje, em Minas Gerais, a pauta por excelência,

e  a  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais  não  pode  estabelecer  prioridades,

desconsiderar efetivamente o encaminhamento e a resolução dessa pauta colocada

pelos movimentos organizados dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais.

Temos cumprido o  nosso papel.  Os líderes do Bloco Minas sem Censura e os

Deputados, coletivamente, têm, também de forma cotidiana e a cada semana nesta

Casa,  acompanhado  as  negociações  e  promovido  as  interlocuções  necessárias,

buscando sensibilizar os Líderes tanto na Assembleia Legislativa quanto no próprio

governo do Estado. Estamos buscando favorecer a interlocução e o diálogo com os

servidores e suas organizações, e já avançamos. É preciso registrar, Sr. Presidente e

nobres colegas Deputados, a nossa atuação de maneira séria,  sincera e objetiva,

buscando  preservar,  do  nosso  ponto  de  vista,  os  interesses maiores  do  povo de

Minas Gerais,  e não - como alguns pretendem - preocupações corporativistas. Do

nosso ponto de vista, não se trata disso. Como exemplo, podemos citar a questão

dos servidores do Ipsemg, que já encerraram o movimento grevista e retornaram ao

trabalho, o que foi fruto desse esforço de diálogo, negociação e entendimento.

É claro que estão sendo sempre preservados os interesses legítimos e maiores dos

servidores estaduais. Do mesmo modo, a Polícia Civil  sinalizou a possibilidade de
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suspensão da greve, avançando a linha das negociações conduzidas até aqui, nas

quais os líderes do Bloco Minas sem Censura têm atuado de forma ativa. Lembramos

que uma instituição tão importante como a Polícia Civil vem, há anos, sendo tema de

discussão nesta Assembleia.  Esse assunto foi  debatida em muitos momentos, em

várias Comissões e aqui mesmo no Plenário, com intervenções de diversos colegas

durante toda a legislatura anterior. Mas esse é um problema que passou para esta

legislatura, sem solução. Então, entendemos que este é o momento de encontrarmos

uma solução definitiva para as dificuldades de atuação da Polícia Civil.

Por fim, Sr. Presidente, gostaríamos de nos manifestar com relação aos servidores

da educação e  da  saúde.  Como foi  bem exposto nesta reunião  pelos  Deputados

Carlin  Moura e Rogério Correia,  não é admissível que o conjunto dos Deputados

desta Casa encerre os trabalhos e entre em recesso sem encaminhar de forma clara

e  objetiva  uma  solução  tanto  para  os  servidores  da  saúde  quanto  para  os  da

educação. Minas Gerais tem a oportunidade histórica de orientar uma solução para o

País  como um  todo,  tendo  em  vista  o  cumprimento  da  legislação  federal  -  hoje

inquestionável  após  a  manifestação  do  Supremo -,  no  sentido  da  valorização  da

educação, da elevação da qualidade da educação em Minas Gerais, que é a principal

necessidade e mais importante reivindicação da classe produtiva, dos produtores e

dos  empresários  brasileiros.  Sem  educação,  neste  momento  de  crescimento

econômico  em  que  está  o  Brasil,  dificilmente  poderemos  oferecer  mão  de  obra

qualificada para sustentar o desenvolvimento de Minas Gerais e do Brasil.

Finalizando a nossa intervenção, queremos reafirmar que o nosso encaminhamento

é  contrário  à  aprovação  do  requerimento  de  regime  de  urgência  proposto  pelo

Deputado Rômulo  Viegas,  por  todas as  observações expostas.  Esperamos que o

governo reinicie o diálogo com o Bloco Minas sem Censura,  de Oposição,  e que

consigamos construir uma pauta comum, coletiva, que contemple as necessidades

reais,  legítimas  e  verdadeiras  do  governo do Estado,  mas  contemple  também as

questões defendidas aqui de forma permanente pelo nosso Bloco, que são também

legítimas,  verdadeiras  e  assentadas na manifestação organizada dos  movimentos

sociais e dos movimentos dos servidores do Estado de Minas Gerais. Agradeço a

oportunidade. Este é o nosso encaminhamento, Sr. Presidente.
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O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Com a palavra, para encaminhar a

votação, o Deputado Celinho do Sinttrocel.

O  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.

Deputadas,  telespectadores  da  TV  Assembleia,  também  quero  fazer  algumas

observações acerca do requerimento do Deputado Rômulo Viegas, que apresenta

pedido de urgência para a discussão do Projeto de Lei nº 5.092/2010. O Deputado

Almir Paraca acabou de se manifestar, de forma firme, contrário à aprovação desse

requerimento.  Eu  também  quero  fazer  considerações.  A Casa  tem  o  Regimento

Interno, que mostra como o projeto tramita em regime de urgência. O Deputado Almir

Paraca falou sabiamente sobre o art. 208 do Regimento Interno, em que se dispõe

que o Governador do Estado pode solicitar urgência para apreciação de projetos de

sua iniciativa, conforme emenda à Constituição nº 42, de 14/11/2000. (- Lê:)

“§ 1º -  Se a Assembleia Legislativa não se manifestar,  em até 45 dias, sobre o

projeto, será ele incluído em ordem do dia para discussão e votação em turno único,

sobrestando-se  a  sua  deliberação  quanto  aos  demais  assuntos  (Vide  Decisão

Normativa da Presidência da Assembleia nº 6, de 22/9/1999). § 2º - Contar-se-á o

prazo a partir do recebimento pela Assembleia Legislativa da solicitação, que poderá

ser feita após a remessa do projeto”.

Pois bem, temos que observar com critério o Regimento, que trata de todo tipo de

requerimento que tramita nesta Casa em caráter de regime de urgência. O art. 233

dispõe o  seguinte:  (-  Lê:)  “Será  submetido  à votação  o  requerimento  escrito  que

solicitar: XIX - regime de urgência”.

Art. 272 - Adotar-se-á regime de urgência para que determinada proposição tenha

tramitação abreviada: I - por solicitação do Governador do Estado, para projeto de

sua autoria,  nos termos dos arts.  208 e 209; II  -  a requerimento (Vide Emenda à

Constituição nº 42, de 14/11/2000). § 1º - Só poderão tramitar simultaneamente, em

regime de urgência, quatro proposições, sendo duas por solicitação do Governador

do Estado e duas a requerimento de Deputado. § 2º - Por deliberação de dois terços

dos membros do Colégio de Líderes, admitir-se-á a tramitação de mais um projeto,

por solicitação do Governador do Estado, e de mais uma proposição, a requerimento

de Deputado, além do limite estabelecido no parágrafo anterior. § 3º - O disposto no
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inciso II não se aplica a projeto que dependa de quórum especial, de lei orgânica,

estatutária ou equivalente a código e aos projetos de que trata o art. 204.

Art. 273 - Na tramitação sob regime de urgência, serão observadas as exigências

regimentais,  com  as  seguintes  ressalvas:  I  -  dispensa  da  exigência  de  prévia

publicação dos pareceres e demais proposições acessórias; II -  redução à metade

dos  prazos  regimentais,  ressalvado  o  disposto  no  §  3º  do  art.  287  (Inciso  com

redação dada pelo art. 3º da Resolução da Assembleia nº 5.183, de 14/7/1998).”

O art. 274, por fim, traz: (- Lê:) “A discussão de proposição em regime de urgência

não ultrapassará quatro reuniões consecutivas, contadas da data de sua inclusão em

ordem  do  dia,  observado  o  disposto  nos  §§  1º  e  2º  do  art.  244”.  Portanto,  o

Regimento disciplina a votação de requerimento em regime de urgência.

Quanto ao Projeto de Lei nº 5.092, em seu inciso I, cria 8.361 cargos de Agente de

Segurança Penitenciário, elevando-se o número de cargos da carreira de 5.004 para

13.365. Entendemos ser muito importante e necessário o aumento dos cargos de

Agente  Penitenciário,  mas  sabemos  que  o  Estado  passa  por  um  momento  de

negociação com vários segmentos de trabalhadores e servidores públicos. Há uma

urgência maior  em se discutirem os problemas das categorias  que se encontram

paralisadas. Como observação, cito a questão dos professores, que precisam buscar

negociação  para  porem  fim  a  essa  paralisação,  sem causar  esses  transtornos  e

prejuízos enormes aos alunos, aos pais e a todos os munícipes do nosso Estado.

O projeto de lei, no inciso II, suprime a necessidade da existência de vagas no nível

imediatamente superior da carreira para a promoção dos Agentes. No inciso III, reduz

de 10 para 5 os graus da carreira de Agente Penitenciário, possibilitando promoção

mais rapidamente. No inciso IV, cria 116 cargos de Gestor Ambiental,  passando o

número de cargos de 73 para 189. No inciso V, passa o número de cargos efetivados

pela Emenda nº 49/2001, da Fhemig, de profissionais de enfermagem, de 104 para

202  -  um  aumento  de  98  -,  e  de  médicos,  de  147  para  247  -  aumento  de  100

profissionais.  No inciso VI,  cria 115 cargos de Professor de Educação Superior,  5

cargos  de  Analista  Universitário  e  9  cargos  de  Técnico  Universitário  no  Instituto

Superior  de Educação Anísio Teixeira  -  Iseat  -,  da Fundação Helena Antipoff.  No

inciso VII, inclui o Hidroex entre as entidades cujas carreiras fazem parte do grupo de
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atividades  de  ciência  e  tecnologia,  para  disponibilizar  servidores  dessas  carreiras

para o Hidroex, que ainda não possui um quadro próprio de servidores.

Enfim, o projeto de lei, em toda a sua essência, é extremamente importante para o

Estado, mas o Bloco Minas sem Censura volta a ressaltar que é necessário aprovar

em caráter de regime de urgência o Projeto de Lei nº 5.092; contudo, precisamos dar

prioridade  às  negociações  das  categorias  paralisadas.  O  companheiro  Deputado

Almir  Paraca  disse  sabiamente  que  os  policiais  civis  já  se  manifestaram  pela

finalização  da  greve  a  partir  do  dia  19,  em  que  realizarão  uma  assembleia.

Entendemos que essa discussão sobre abrir a negociação com os professores é mais

urgente que esse Projeto de Lei nº 5.092.

Nesse  sentido,  manifestamo-nos  contrários  ao  encaminhamento  do  Deputado

Rômulo Viegas, desejando, sim, pôr fim a essas paralisações no Estado, para que as

negociações transcorram de forma tranquila.  São essas as minhas considerações

acerca do requerimento do Deputado Rômulo Viegas.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Elismar

Prado.

O  Deputado  Elismar  Prado*  -  Sr.  Presidente,  gostaria,  na  mesma  direção  do

Deputado Celinho do Sinttrocel, de encaminhar contrariamente o pedido de urgência

do Projeto de Lei nº 5.092/2011, entendendo que está num momento de impasse o

Poder Legislativo, porque precisamos, urgentemente, encontrar uma solução para o

bom  andamento  dos  trabalhos  e  para  que  esta  Casa  possa  produzir  mais.  Está

faltando diálogo entre os Deputados, principalmente numa instância tão importante

como o Colégio de Líderes, cujo objetivo principal é a discussão dos temas da nossa

pauta,  para esgotarmos todos  os  nossos  entendimentos,  construirmos  uma pauta

com consenso e votarmos os projetos importantes do governo e de iniciativa dos

Deputados.

Precisamos repensar: estamos encerrando um semestre legislativo, e nos chega

um pedido de urgência já  no fim dos trabalhos.  Entendemos que esse pedido de

urgência não é necessário, porque os projetos podem tramitar normalmente, podem

ser discutidos e votados a tempo. Não discordamos do conteúdo, pois sabemos que

muitos projetos têm importância para a sociedade, e vamos votá-lo. Iremos aprovar
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todos os projetos do governo que forem importantes para a sociedade.

Como  vivemos  num  Estado  Democrático  de  Direito,  tanto  o  Bloco  Minas  sem

Censura  quanto  a  base  do  governo  estão  desempenhando  legitimamente  o  seu

papel. Temos o direito regimental de discordar dos procedimentos, da forma como os

trabalhos estão sendo conduzidos, da forma como o governo tem apresentado o seu

pedido de urgência ao projeto. Mas isso tem que ser feito dentro do jogo democrático

porque  a  obstrução  é  comum  e  acontece  em  todos  os  parlamentos  do  mundo.

Vivemos uma democracia representativa, mas discordamos da forma, porque o Bloco

Minas Sem Censura foi excluído dessa discussão. Queremos, no Colégio de Líderes,

com a presença de todas as forças desta Casa, discutir e definir a pauta.

Existe  um  impasse  quanto  ao  movimento  dos  trabalhadores  da  educação,  que

entendemos que é urgente. O governo está pedindo urgência para alguns projetos,

mas  deve  entender  que  a  situação  dos  trabalhadores  da  educação  também  é

urgente, porque uma lei federal, a lei do piso salarial da educação, já foi considerada

constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, e estamos na luta para que o governo

a cumpra e pague o piso.  É uma vergonha um professor de nível  médio receber

apenas R$369,00; é um absurdo um professor receber menos que o salário-mínimo.

Esse é o nosso impasse. Se os trabalhadores não conseguem firmar uma negociação

com o governo, se o governo não recebe o Sind-UTE, o último recurso é esta Casa,

seus  representantes,  Deputados  e  Deputadas,  porque  somos  servidores  da

sociedade  e  temos  um  papel  fundamental  na  intermediação  de  discussões.  Esta

Casa  está  aberta  para  manifestações  e  protestos  legítimos.  Esperamos  que  o

governo se manifeste sobre a lei do piso para que possamos entrar no período de

férias e para que os professores tenham os seus direitos assegurados.

Sr.  Presidente,  também é urgente  resolver  questões  ligadas à  Cemig,  devido  à

precariedade da rede elétrica em Minas Gerais, e à Copasa. A Lei nº 11.769, de 2008,

que diz respeito ao ensino de música nas escolas, deve ser discutida. Fizemos aqui

um debate público sobre essa lei, que é muito importante. Apesar disso, ela não está

sendo cumprida pelo governo. Faremos debates em todo o Estado para que a música

seja considerada conteúdo obrigatório em todas as escolas de Minas.

Encaminhamos contrariamente ao pedido de urgência, porque desejamos discutir o
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assunto. Não queremos que o Bloco Minas sem Censura seja silenciado. Devemos

promover  o  bom  debate  nesta  Casa,  para  que  a  sociedade  tenha  condições  de

acompanhar os nossos trabalhos, ter uma visão mais crítica, consciente e exigente,

perceber a importância desta Casa na discussão dos projetos e no desenvolvimento

do Estado de Minas Gerais.

A  previsão  orçamentária  é  de  57  bilhões.  Queremos  discutir  inversões  de

prioridade.  O  Estado  possui  853  Municípios.  Infelizmente,  várias  regiões

empobrecidas não estão sendo atendidas, como o Norte de Minas e os bolsões de

pobreza do Triângulo Mineiro. Faltam investimentos nas áreas de educação e saúde.

Além disso, a Emenda nº 29 não está sendo cumprida.

O  Projeto  de  Lei  nº  5.092/2010  cria  8.361  cargos  de  Agente  de  Segurança

Penitenciário, eleva o número de cargos de 5.004 para 13.365. Concordamos com

essa  medida,  que  é  importante.  Hoje  boa  parte  dos  Agentes  Penitenciários  são

contratados,  mas  possuem  um  vínculo  muito  precário  com  o  Estado.  Além  dos

questionamentos legais, esse vínculo não é o desejável, em face das funções que

eles exercem. No âmbito da segurança pública, devemos discutir também a situação

dos Agentes Socioeducativos, que sofrem com condições precaríssimas de trabalho,

renda, não têm a menor condição de desempenhar bem suas funções, pois sofrem

assédio  moral  e  perseguições.  O  projeto  também  suprime  a  necessidade  da

existência de vagas no nível imediatamente superior da carreira para promoção dos

Agentes Penitenciários. Avaliação: essa medida é de interesse dos servidores, porque

a existência de  número de  vagas para  cada nível  funciona como uma barreira à

promoção na carreira. Além disso, o projeto reduz de 10 para 5 o número de graus na

carreira de Agentes Penitenciários, possibilitando-lhes promoção mais rapidamente.

O governo encaminhou a  tabela  com a nova estrutura,  mas não  enviou  os  seus

valores de vencimentos, o que torna a modificação inócua, ou seja, não atende aos

interesses dos trabalhadores. A redução de graus é uma medida polêmica, porque, de

um lado, permite que a promoção seja mais rápida, uma vez que o servidor pode

percorrer menor número de graus, é a progressão horizontal; por outro lado, se o

servidor não possuir a escolaridade do nível seguinte, ficará estacionado na carreira.

Se possuir nível intermediário, estacionará no último grau do nível III. Portanto, não
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existe progressão efetiva na carreira desses servidores.

O projeto cria 116 cargos da carreira de Gestor Ambiental, passando de 73 para

189 cargos. Avaliação: a criação de cargos efetivos é uma boa medida para o Estado.

Conforme o projeto, houve aumento do número de cargos da Fhemig, efetivados pela

Emenda à Constituição nº 49/2001: Profissionais de Enfermagem, de 104 para 202

servidores. Houve aumento de 98 cargos. Houve também aumento do número de

cargos de Médico, de 147 para 247 profissionais, ou seja, aumento de 100 cargos de

Médico. Conforme esclarece a exposição de motivos que acompanha o projeto, trata-

se de proposta que não gera impactos financeiros, visando tão somente a adequação

do Anexo III da lei supracitada ao quantitativo existente de Médicos e de Profissionais

de Enfermagem efetivados pela Emenda à Constituição nº 49/2001 e de detentores

de função pública lotados na referida Fundação. Estranhamos que tenha havido, por

parte do governo, um erro de contabilização de quase 200 servidores, após seis anos

de implantação das novas carreiras no Poder Executivo.

Sr. Presidente, existem outros pontos, mas gostaria de reiterar o encaminhamento

contrário  ao  pedido  de  urgência,  porque,  conforme  a  ordem  dos  trabalhos  desta

Casa, temos o costume de fazer discussões,  aprovar  projetos importantes  para o

governo, mas deve ser respeitado o direito que a Minoria tem de participar de todas

as  instâncias  decisórias  desta  Casa,  além  de  atender  a  reivindicações  dos

trabalhadores da educação, cumprindo-se a lei do piso salarial nacional. Obrigado, Sr.

Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Paulo

Lamac.

O Deputado Paulo Lamac* - Muito obrigado. Sr. Presidente, inicialmente faço minha

saudação a V.  Exa.,  a  todos os colegas Deputados de Minas  Gerais  e a toda a

população do nosso Estado que nos acompanha pela TV Assembleia.

Sr. Presidente, o que nos motivou a fazer esse encaminhamento foi a questão da

urgência. Solicitam urgência para o Projeto nº 5.092, de autoria do Executivo. Isso me

fez refletir hoje, pela manhã, quando me lembrei da fábula da formiga e da cigarra.

Estivemos  presentes  no  Plenário  durante  todo  o  semestre,  lutamos  para  votar

projetos, mas padecemos com a falta de quórum em boa parte dos nossos trabalhos.
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Mas, agora, quando chega o inverno, a exemplo da cigarra, o governo diz que precisa

de urgência para aprovar  uma imensidão de matérias sortidas, como o Projeto nº

5.092.  Ora,  Sr.  Presidente,  questionamos essa urgência.  Nas repartições públicas

constatamos que urgente é aquilo  que não foi  feito  em tempo hábil,  que não foi

solicitado  em  momento  adequado.  Então,  por  que  agora  temos  que  votar,  de

afogadilho e com urgência, matérias que não foram devidamente discutidas por esta

Casa?

Queremos, Sr. Presidente, em respeito à população do Estado, que nos deu seu

voto  de  confiança,  apreciar  as  matérias  de  interesse  da  população  e  fazer  uma

discussão  adequada.  Chegam  com  o  projeto  e  temos  que  votá-lo  rapidamente.

Queremos discutir  e votar os projetos  para o Estado, mas com a certeza de que

estamos fazendo o bem para a população. Quando surge um pedido de urgência,

imediatamente temos que fazer essa reflexão. Por que, justamente na chegada do

inverno, a exemplo da cigarra que tocava flauta e violino, temos que nos apressar

para  fazer  tudo  aquilo  que  não  foi  feito  no  período  adequado?  É  um  apelo  que

fazemos ao governo, ao Executivo e à base do governo. Queremos votar os projetos

com consciência. Queremos fazer o melhor para Minas Gerais.

O  Bloco  Minas  sem  Censura  está  tentando,  desde  o  início  dos  trabalhos

legislativos,  promover  discussões  construtivas  e  estudar  uma  solução  para  os

problemas do Estado. Atualmente, são muitos os problemas, especialmente na área

da saúde, paralisada por greves e por investimentos baixos. Não falarei  sobre os

professores em greve, mas dos milhares de estudantes sem aula no Estado de Minas

Gerais. Isso não prejudica o final do ano letivo, pois é declarado o seu encerramento,

mas os estudantes carregam esse déficit de conteúdo pelo resto da vida. Esses são

os problemas verdadeiramente urgentes da sociedade.

Há vários pontos importantes nesse projeto. É difícil caracterizá-lo como uma coisa

só porque trata de muitos assuntos. São questões importantes que exigem que a

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais se debruce sobre elas e as discuta

seriamente. O Deputado Elismar Prado citou 116 cargos de Gestor Ambiental. Eles

são importantes  demais;  precisamos deles  para o nosso Estado,  mas temos que

fazer essa discussão adequadamente; estudar realmente os impactos orçamentários
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para ver se esse número é suficiente para prover o déficit de agentes ambientais do

Estado.

O projeto é muito complexo. São 115 cargos de Professor de Educação Superior.

Conhecemos  o  grande problema da Uemg,  a  sua falta  de  professores.  Então,  o

problema é  gravíssimo.  Menos  da  metade  dos  seus  professores  são  efetivos.  O

problema de salário  de professor efetivo faz com que o Estado contrate e, pouco

depois,  o  professor  recém-contratado,  aprovado  em  concurso  público,  acabe

desistindo porque dá aulas em faculdade particular ou passa em algum concurso de

universidade federal. São questões complexas que demandam e merecem um estudo

sério, aprofundado, que esta Casa tem toda a condição e competência para fazer.

Não consigo compreender. Depois de um semestre em que não se fizeram grandes

esforços para votarmos conteúdos necessários nesta Casa, o governo tenta colocar a

faca  no  nosso  pescoço,  Deputados,  e  nos  responsabilizar,  como  se  fôssemos

culpados por todos os problemas que hoje devastam Minas Gerais. Sabe-se da greve

da educação, da saúde e dos diversos problemas postos aqui. O próprio projeto de lei

não deixa de ser um reconhecimento dessa problemática. Temos que enfrentar essas

questões com serenidade e tranquilidade.

A disposição do Bloco Minas sem Censura é discutir  exaustivamente e construir

consensos possíveis que venham aplacar, amenizar toda essa dificuldade estrutural

que o Estado vem atravessando. Nesse contexto, Sr. Presidente, a exemplo do que

ontem  foi  colocado  pelo  Deputado  Paulo  Guedes,  estamo-nos  empenhando  em

sucessivas reuniões com a base e os Líderes do governo e com a Mesa Diretora da

Casa,  que tem  feito  um trabalho  incansável  pela  construção  de consensos  e  de

viabilização das melhorias necessárias para Minas Gerais. O Líder Luiz Humberto

Carneiro  e  todos  os  outros  trabalham  para  encontrarmos  soluções  que  resolvam

essas questões.

Neste exato momento, Sr.  Presidente, a exemplo do que aconteceu ontem, está

sendo feito um esforço concentrado pelos blocos, pelo governo e pela Oposição, para

se tentar viabilizar um consenso para essas votações e também para as questões

dos servidores que estão em greve. Precisamos resolver o problema dos estudantes

que estão sem aulas, pois, mais que aulas, estão perdendo competitividade em sua
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vida e tendo comprometidas suas possibilidades futuras. Isso é muito mais grave,

porque  se  reflete  em  toda  uma geração  de  mineiros  que  está  em  formação  em

nossas escolas  públicas.  Seus pais,  avós  e responsáveis  depositam no Estado a

confiança na formação de seus filhos, e uma greve como essa coloca em risco a

perspectiva de futuro deles e deixa claro que talvez essa confiança não esteja sendo

correspondida à altura da importância que tem.

Questão de Ordem

O Deputado Paulo Lamac - Então, Sr. Presidente, considerando toda a necessidade

de  chegarmos  a  um  consenso  e  a  disposição  reafirmada  pelo  Bloco  Minas  sem

Censura e pela base do governo, representada por seus Líderes e, especialmente,

pela Mesa Diretora desta Casa, os quais se encontram reunidos neste momento em

busca de uma solução, solicito a V. Exa. o encerramento dos trabalhos, de plano, pois

não  há  mais  quórum  no  Plenário  para  construirmos  um  consenso  e,  na  reunião

ordinária, na parte da tarde, se Deus permitir, daremos sequência aos trabalhos de

votação na Assembleia Legislativa.

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, e para a extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

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

28/6/2011

Às 15h11min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

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 Gustavo Perrella, dispensa

a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
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membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

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.

Verificando a inexistência de quórum, a Presidência encerra os trabalhos 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 julho de 2011.

Marques Abreu, Presidente – Adelmo Carneiro Leão – Fabiano Tolentino.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

5/7/2011

Às 16h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Bonifácio Mourão,  Neider  Moreira e Tadeu Martins  Leite (substituindo o Deputado

Ivair Nogueira, por indicação da Liderança do Bloco Minas sem Censura), membros

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

Gustavo  Corrêa,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de

requerimento  do  Deputado  Neider  Moreira,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante na pauta. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário.  Na  fase  de  discussão  do  parecer  em  que o  relator,  Deputado  Gustavo

Corrêa, conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.109/2011 no 1º turno, com as

Emendas nºs 1 a 3, da Comissão de Constituição e Justiça, é apresentada a Proposta

de  Emenda  nº  1,  do  Deputado  Sargento  Rodrigues.  Encerrada  a  discussão,  é

submetido a votação e aprovado o parecer. É rejeitada a Proposta de Emenda nº 1.

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 julho de 2011.

Gustavo  Corrêa,  Presidente  –  Bonifácio  Mourão  –  Rogério  Correia  –  Délio
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Malheiros.

ATA DA 38ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

6/7/2011

Às 8h15min, comparece, em frente à Prefeitura Municipal de Itabira, 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, considera-a aprovada e a subscreve. A Presidência informa

que a reunião se destina a buscar o entendimento entre as partes envolvidas em

ação de despejo no Bairro Carlos  Drummond de Andrade, Município de Itabira.  A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir  o Sr.  Adilson

Gualberto  Campos,  Presidente  da  Associação  de  Moradores  do  Bairro  Carlos

Drummond de Andrade,  e  o  Pe.  José Geraldo  de Melo,  da  Diocese de Itabira  e

Coronel Fabriciano, os quais são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente,

na  condição  de  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tece  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

nas notas taquigráficas. Após a realização da reunião, a Comissão, juntamente com

os convidados supracitados e com os moradores do Bairro  Carlos  Drummond de

Andrade, que se encontram acampados em frente à Prefeitura Municipal,  realizam

visita  ao  Fórum  Desembargador  Drummond,  oportunidade  em  que  discutem  a

situação dos moradores com o Juiz André Luiz Pimenta, da 1ª Vara Cível da Comarca

de Itabira. Também estão presentes à visita o Pe. Daniel Orpilla Y Rillera, Secretário

Executivo da Comissão de Justiça e Paz, e o Pe. Noel Balili  Espina.  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 julho de 2011.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 6/7/2011
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Às 10h34min, 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 Elismar 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 a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão. Em seguida, comunica o recebimento

de  ofícios  das  Sras.  Maria  Gláucia  Costa  Brandão,  Subsecretária  de  Estado  de

Direitos  Humanos,  informando  a  impossibilidade  de  comparecer  ao  evento  de

instalação  desta  Comissão,  realizado  na  2ª  Reunião  Especial,  em  11/5/2011,  e

colocando  à  disposição  a  Coordenadoria  de  Apoio  e  Assistência  à  Pessoa  com

Deficiência – Caade -; e da Sra. Kátia Ferraz Ferreira, Presidente do Centro de Vida

Independente de Belo Horizonte, publicado no “Diário do Legislativo” de 16/6/2011. O

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

os  relatores  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  199/2011  (Deputado  Sargento

Rodrigues), 654/2011 (Deputado Marques Abreu), ambos no 1º turno, e 1.701/2011,

em turno único (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, são aprovados, cada

um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs

936/2011 com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e a Emenda nº

2 (relator:  Deputado Elismar Prado, em virtude de redistribuição); e 1.079/2011 na

forma do Substitutivo  nº  1,  apresentado pela  Comissão de Constituição e Justiça

(relator: Deputado Marques Abreu). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

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

1.037/2011.  Passa-se  à  3ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Neste momento, é recebido pela

Presidência requerimento da Deputada Liza Prado,  em que solicita  seja realizada

reunião  conjunta  desta  Comissão com a  Comissão de Assuntos  Municipais,  para
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debater  em  audiência  pública  o  tema  "desenho  universal"  e  matérias  afetas  em

tramitação na Casa.  Cumprida  a finalidade da reunião,  a  Presidência  agradece a

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

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

Sala das Comissões, 13 de julho de 2011.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Sargento Rodrigues - Elismar Prado.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/7/2011

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Duarte Bechir,

Gilberto Abramo e João Leite, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental,  o Presidente, Deputado Duarte Bechir,  declara aberta a reunião e, em

virtude da  aprovação de requerimento  do  Deputado Gilberto  Abramo,  dispensa  a

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

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

discutir  e  votar  pareceres  em  fase  de  redação  final  e  acusa  o  recebimento  dos

Projetos  de  Lei  nºs  301,  983,  1.293,  1.294,  1.295,  1.446,  1.466,  1.479,  1.496  e

1.498/2011, para os quais designou como relator o 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, em turno único, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos

Projetos  de  Lei  nºs  301,  983,  1.293,  1.294,  1.295,  1.446,  1.466,  1.479,  1.496  e

1.498/2011,  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, 12 de julho de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende - Luiz Henrique.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

6/7/2011

Às  14h45min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  João  Leite,
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Cássio Soares, Gustavo Corrêa (substituindo o Deputado Zé Maia, por indicação da

Liderança do BTR) e Tadeu Martins Leite (substituindo a Deputada Maria Tereza Lara,

por indicação da Liderança do Bloco Minas Sem Censura), membros da supracitada

Comissão.  Está  presente  também  o  Deputado  Duarte  Bechir.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude

da aprovação de requerimento do Deputado Cássio Soares, 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  da  Sra.  Adriene  Andrade,

Corregedora do Tribunal de Contas do Estado, encaminhando relatório das atividades

desenvolvidas pela Corregedoria no biênio 2009-2010; e dos Srs. Ottoni Lopes Alves

Ferreira, Presidente do Consep de Pedro Leopoldo, solicitando que esta Comissão

encaminhe ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais pedido para designar um Juiz para

a vara  criminal  já  instalada  no fórum da Comarca de Pedro  Leopoldo;  Deputado

Antônio  Júlio  encaminhando  cópia  do  ofício  do  Sr.  José  Espíndola  Mendonça,

Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Pimenta,  para  conhecimento  e  avaliação  de

providências  em  relação  ao  processo  administrativo  do  Sd.  PM  José  Espíndola

Bitencourt Mendonça, lotado no Município de Piumhi; e da correspondência publicada

no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios do Cel. PM

Divino Pereira de Brito, Chefe da Assessoria Institucional da PMMG (16/6/2011); da

Sra.  Aparecida  Dantas  Schweighofer,  Assistente  Executiva  de  Defesa  Social,

apresentando reivindicação da classe dos Assistentes e dos Analistas Executivos de

Defesa  Social;  dos  Srs.  Denilson  Aparecido  Martins,  Presidente  do  Sindicato  dos

Servidores  da  Polícia  Civil  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Lafayette  de  Andrada,

Secretário de Defesa Social (30/6/2011); Luiz Dutra, Presidente da Câmara Municipal

de Uberaba; Jairo Lellis Filho, Chefe da Polícia Civil (2/7/2011). O Presidente acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 703/2011 em turno único, 329 e 729/2011 no 1º turno

(Deputado Cássio Soares);  1.067/2011 no 1º  turno (Deputada Maria Tereza Lara).

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
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votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto

de Lei nº 776/2011 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado

Cássio  Soares,  aprovado  pela  Comissão.  Registra-se  a  presença  do  Deputado

Sargento  Rodrigues.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela

aprovação,  no 1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  326/2011 (relator:  Deputado Cássio

Soares) na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a

Emenda nº 1. 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

927, 928 e 1.036/2011, este com a Emenda nº 1, que suprime a expressão "para

promover,  com  a  Comissão  de  Segurança  Pública  da  Assembleia  Legislativa,

discussão técnica sobre a proposta". Submetido a discussão e votação, é aprovado o

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 1.201/2011. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

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

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

requerimentos da Deputada Luzia Ferreira em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública para debater o aumento da criminalidade no Município de Pedro

Leopoldo,  motivado  principalmente  pelo  abuso  de  drogas;  do  Deputado  Sargento

Rodrigues  em  que  solicita  seja  formulada  manifestação  de  aplauso  aos  policiais

militares, lotados na 123ª Cia Tático Móvel/22º BPM, na124ª Cia Especial/22º BPM,

no Copaer, na Rocca e no Gate, pelo trabalho desenvolvido e pela eficaz atuação na

prisão dos autores do roubo a residência na capital  mineira; do Deputado Duarte

Bechir em que solicita seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de

providências para a instalação de um unidade da Delegacia de Proteção ao Idoso no

Município de Juiz de Fora; do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública desta Comissão e da Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas para debater a ocorrência de roubo de caminhões e

de cargas nas estradas, bem como a segurança dos caminhoneiros; do Deputado

Cássio Soares em que solicita seja realizada visita ao Superintendente da Polícia

Federal de Minas Gerais para discutir questões relacionadas ao tráfico de drogas no

Município  de  Passos;  dos  Deputados  Cássio  Soares,  João  Leite  e  Sargento
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Rodrigues  (2)  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao  Presidente  do  Tribunal  de

Justiça de Minas Gerais pedido de providências para designar um Juiz para a Vara

Criminal  já  instalada  na  Comarca  de  Pedro  Leopoldo;  seja  encaminhado  ao

Comandante-Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de  informações  sobre  o  processo

administrativo contra o SD. PM José Espínola Bittencourt Mendonça, instaurado pela

Portaria nº 12.163/2009, da 7ª RPM; dos Deputados João Leite e Carlin Moura em

que solicitam seja encaminhado ao Secretário  de Defesa Social,  ao Comandante-

Geral  da  Polícia  Militar  e  ao  Chefe  da  Polícia  Civil  pedido  de  providências  para

disponibilizar quatro policiais militares para o Município de Virgolândia, uma viatura

policial  e  uma  viatura  patrulha  rural,  duas  motos,  para  implantar  o  Programa

Educacional  de  Resistência  às  Drogas  e  à  Violência  -  Proerd  -  nas  escolas  do

Município, bem como implantar plantão da Delegacia de Polícia Civil, nos finais de

semana e feriados, nas Comarcas de Coroaci e Peçanha. Cumprida a finalidade da

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

da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2011.

João Leite, Presidente – Sargento Rodrigues.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DA SRA. CÉLIA PIMENTA BARROSO PITCHON

PARA O CARGO DE OUVIDORA-GERAL DO ESTADO, EM 6/7/2011

Às 16h9min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tiago Ulisses,

Durval  Ângelo  e  Sebastião  Costa,  membros  da  supracitada  Comissão.  Estão

presentes, também, os Deputados Bonifácio Mourão e João Leite. Havendo número

regimental,  o Presidente, Deputado Tiago Ulisses, declara aberta a reunião e,  em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Durval Ângelo, dispensa a leitura

da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a proceder a

arguição pública da Sra. Célia Pimenta Barroso Pitchon, indicada para o cargo de

Ouvidora-Geral do Estado, a apreciar  a matéria constante na pauta e a discutir  e

votar  proposições  da  Comissão.  Registra-se  a  presença  dos  Deputados  Gustavo

Corrêa, Gustavo Valadares e Rômulo Veneroso. Feita a arguição pública, passa-se à
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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

32/2011 (relator: Deputado Sebastião Costa) pela aprovação do nome da Sra. Célia

Pimenta Barroso Pitchon para o cargo de Ouvidora-Geral do Estado. Passa-se à 3ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

proposições  da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados  requerimentos  do  Deputado  Durval  Ângelo  (2)  em  que  solicita  sejam

encaminhadas  as  notas  taquigráficas  desta  reunião  à  candidata  ao  cargo  de

Ouvidora-Geral  do  Estado,  Sra.  Célia  Pimenta  Barroso  Pitchon,  e  sejam

encaminhados  à  Seplag  as  notas  taquigráficas  desta  reunião  e  pedido  de

providências para que esse órgão destine mais recursos às ouvidorias do Estado.

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 julho de 2011.

Tiago Ulisses, Presidente - Durval Ângelo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -

Sebastião Costa.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

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

7/7/2011

Às 9h24min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e os

Deputados  Sebastião  Costa,  Bruno  Siqueira,  André  Quintão  e  Bonifácio  Mourão

(substituindo  o  Deputado  Delvito  Alves,  por  indicação  da  Liderança  do  Bloco

Transparência  e  Resultado),  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
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sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.  É aprovado requerimento do

Deputado Bruno Siqueira em que solicita seja alterada a ordem do dia para que os

Projetos  de  Lei  nºs  2.125  e  2.088/2011  sejam  apreciados,  respectivamente,  em

primeiro e segundo lugares desta fase. É convertido em diligência à Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - e ao Tribunal de Justiça do Estado de

Minas Gerais o Projeto de Lei  nº 2.125/2011 (relator:  Deputado Sebastião Costa).

Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  que  conclui  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.088/2011 (relator: Deputado

Cássio Soares; parecer lido pelo Deputado Bonifácio Mourão). Retira-se da reunião o

Deputado Bonifácio Mourão. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado

Sebastião Costa, que conclui pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Resolução nº 1.633/2011, é deferido o pedido de vista do Deputado

André Quintão. Anunciada a votação do parecer do relator, Deputado Cássio Soares,

que conclui pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei

nº  120/2011,  é aprovado requerimento do relator  em que solicita  o  adiamento da

votação. Anunciada a discussão do parecer do relator, Deputado Delvito Alves, que

conclui  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do  Projeto  de  Lei  nº

253/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  é  aprovado  requerimento  do  Deputado

Sebastião  Costa  em  que  solicita  o  adiamento  da  discussão.  Após  discussão  e

votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  concluindo  pela

antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade dos Projetos de Lei nºs 599/2011

(relator: Deputado Luiz Henrique); 916, 272, 1.215, 642/2011 (relator: Deputado Bruno

Siqueira, o último em virtude de redistribuição); 456, 1.118/2011 (relator: Deputado

André  Quintão);  465,  800,  1.127,  1.341,  1.669,  1.681/2011  (relator:  Deputado

Sebastião Costa, em virtude de redistribuição); 473/2011 (relator: Deputado Delvito

Alves; leitor do parecer: Deputado Sebastião Costa). São convertidos em diligência à

Secretaria de Estado de Saúde - SES - o Projeto de Lei nº 805/2011 e à Secretaria de

Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad - o Projeto de Lei

nº  1.060/2011  (relatora:  Deputada  Rosângela  Reis);  à  Secretaria  de  Estado  de

Educação - SEE - e ao Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais -

Ipem-MG - o Projeto de Lei nº 66/2011; à SEE o Projeto de Lei nº 1.537/2011 e ao
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Departamento de Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG - e à Secretaria de Estado de

Fazenda - SEF - o Projeto de Projeto de Lei nº 671/2011 (relator: Deputado André

Quintão, o último em virtude de redistribuição); à Secretaria de Estado de Defesa

Social  -  Seds -  os  Projetos  de Lei  nºs 320 e 429/2011 (relator:  Deputado Cássio

Soares; leitor dos pareceres: Deputado Sebastião Costa); à SES o Projeto de Lei nº

1.131/2011 e ao Detran-MG o Projeto de Lei nº 1.277/2011 (relator: Deputado Bruno

Siqueira).  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os

pareceres concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos Projetos

de Lei nºs 1.074/2011 na forma do Substitutivo nº 1 e 1.117/2011 (relator: Deputado

Delvito Alves; leitor do último parecer: Deputado Sebastião Costa); 447/2011 com as

Emendas nºs 1 e 2, 778, 881, 1.169/2011, os dois últimos na forma do Substitutivo nº

1, e 1.283/2011 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado André Quintão); 736, 1.801,

1.805/2011, os três na forma do Substitutivo nº 1, e 1.617/2011 com as Emendas nºs

1 e 2 (relator: Deputado Bruno Siqueira, o último em virtude de redistribuição); 811 e

851/2011, ambos na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sebastião Costa,

em virtude de redistribuição); 1.171 e 1.364/2011, ambos na forma do Substitutivo nº

1 (relatora:  Deputada Rosângela  Reis).  Deixam de ser  apreciados,  em virtude de

solicitação de prazo regimental  pelos  relatores mencionados  entre parênteses,  os

Pareceres para o 1º Turno dos Projetos de Lei nºs 15/2011 (Deputado Bruno Siqueira,

em  virtude  de  redistribuição);  170,  340,  620,  886,  903,  1.017,  1.134,  1.280,

1.572/2011  (Deputado  Sebastião  Costa,  em  virtude  de  redistribuição);  269/2011

(Deputado  André  Quintão,  em  virtude  de  redistribuição);  e  940/2011  (Deputada

Rosângela Reis, em virtude de redistribuição). O Projeto de Lei nº 60/2011 é retirado

da pauta,  atendendo a  requerimento  do  Deputado Bruno Siqueira,  aprovado pela

Comissão. Deixam de ser apreciados, em virtude de solicitação de prorrogação do

prazo regimental pelos relatores mencionados entre parênteses, os Pareceres para o

1º Turno dos Projetos de Lei nºs 175/2011 (Deputado Bruno Siqueira); 406, 793, 847

e  1.433/2011  (Deputado  André  Quintão);  855/2011  (Deputado  Sebastião  Costa);

1.075 e 1.365/2011 (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.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o
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parecer concluindo pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto

de Lei nº 1.335/2011 (relator:  Deputado Luiz Henrique; leitor do parecer 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, 12 de julho de 2011.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira – Cássio Soares - Delvito Alves –

Rosângela Reis.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/7/2011

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Antônio  Júlio,  Carlos  Henrique  e  Duilio  de  Castro,  membros  da  supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Tiago Ulisses e Tadeu Martins

Leite. 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  debater,  em  audiência  pública,  a  qualidade  dos  serviços

prestados  pela  empresa  de  telefonia  celular  TIM,  tendo  em  vista  os  constantes

problemas enfrentados pelos usuários; a apreciar  matéria constante na pauta e a

discutir  e  votar  proposições  da  Comissão e  comunica o recebimento  da  seguinte

correspondência: ofício da Sra. Janaína Araújo de Souza, procuradora da Habitare

Construtora  e Incorporadora Ltda.,  encaminhando resposta ao requerimento desta

Comissão  em  que  solicita  à  referida  empresa  que  envie  a  relação  de  nomes  e

endereços de todos os contratos  dessa empresa que não foram concluídos,  bem

como o nome, o endereço, o prazo de início e a previsão de entrega de todos os

imóveis  vendidos  na  planta,  os  empreendimentos  em  curso  e  sua  localização.  A

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

Campomizzi,  Coordenador  do  Procon  Estadual;  Marcelo  Rodrigo  Barbosa,

Coordenador  do  Procon  Assembleia;  Luiz  Peçanha,  Gerente  de  Relações
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Institucionais, representando o Sr. Mário Girasole, Diretor de Assuntos Regulatórios e

Institucionais  da  TIM;  Hélio  Polillo,  Gerente  de  Rede  da  TIM;  Ana  Lídia  Ribeiro,

Consultora de Assuntos Corporativos da TIM, que são convidados a tomar assento à

mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado 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 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 724, 88, 427, 725 e 1.132/2011 foram

retirados  da  pauta,  atendendo-se  a  requerimento  do  Deputado  Délio  Malheiros

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. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o

Projeto de Lei nº 461/2011, que recebeu parecer por sua aprovação. Passa-se à 3ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

proposições  da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados requerimentos dos Deputados Délio Malheiros (2) em que solicita sejam

realizadas  reuniões  de  audiência  pública  para  discutir  a  possível  instalação  pelo

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes de 41 radares do tipo pardal

para controle de velocidade em um trecho de 213Km na BR-40, entre Nova Lima e

Ewbank da Câmara, na Zona da Mata; e para debater os impactos da eventual fusão

entre  os  Grupos  Pão  de  Açúcar  e  Carrefour  sobre  o  mercado  mineiro;  Délio

Malheiros, Antônio Júlio e Duilio de Castro (3) em que solicitam seja encaminhado ao

Procon Assembleia pedido de providências para que faça uma pesquisa de preço das

taxas  cobradas  pelas  instituições  financeiras  e  demais  instituições  que  operam

cartões de crédito, autorizadas a funcionar pelo Banco Central; em que solicitam seja

encaminhado ofício à TIM sugerindo a suspensão da venda de novos acessos móveis

e de internet enquanto não forem melhoradas as condições de acesso, atualmente

em  nível  insatisfatório;  em  que  solicitam  seja  encaminhada  cópia  das  notas

taquigráficas desta reunião aos acionistas majoritários da TIM e à Bovespa para que
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eles disponibilizem as cópias dessas notas taquigráficas aos acionistas minoritários;

em que solicitam seja encaminhado à TIM pedido de informações sobre a evolução

do número de clientes atendidos no Brasil e em Minas Gerais, por serviço oferecido,

desde o início de suas operações no País, bem como sobre estatísticas de perdas e

ganhos de clientes em função da portabilidade numérica; Deputado Fred Costa em

que solicita seja realizada reunião de audiência pública para discutir a utilização do

radar estático-móvel adotado pela BHTRANS e a recente instalação de detectores de

avanço de sinal nos principais corredores de trânsito da Capital; e da Deputada Liza

Prado em que solicita seja realizada reunião com convidados para discutir o grande

perigo a que a população está exposta em razão da péssima manutenção da Cemig

nas redes subterrâneas. 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 julho de 2011.

Délio Malheiros, Presidente – Liza Prado – Antônio Júlio.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/7/2011

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio Moreira,

Duarte Bechir,  Gustavo Corrêa e  Bonifácio Mourão (substituindo este  a Deputada

Luzia  Ferreira,  por  indicação  da  Liderança  do  BSM),  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Célio  Moreira,

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

Gustavo Corrêa,  dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a  qual  é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições  da  Comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela

aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.759/2011 na forma do Substitutivo nº 1

(relator: Deputado Célio Moreira). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
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compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Sávio

Souza Cruz, em que solicita seja encaminhado ao Presidente do Conselho Estadual

de Meio Ambiente - Copam - pedido de providências para estabelecer como regra

geral nos procedimentos de licenciamento ambiental dos empreendimentos sujeitos

ao  EIA-Rima  a  obrigatoriedade  de  disponibilização  na  internet  dos  estudos  de

impacto de vizinhança e do Rima, independentemente de pedido dos interessados,

como  uma  das  condicionantes  compulsórias  para  a  obtenção  das  licenças

ambientais;  Ivair  Nogueira,  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência

pública para debater a poluição na Lagoa da Refinaria Gabriel Passos – Regap, no

Município de Ibirité, e questões conexas referentes às atividades de gestão ambiental

da Petrobras; Délio  Malheiros,  registrando-se voto contrário  do Deputado Gustavo

Corrêa,  em  que solicita  seja  encaminhado  à  Prefeitura  de  Nova  Lima pedido  de

informações  sobre  o  empreendimento  imobiliário  residencial  situado  ao  lado  do

Condomínio Veredas das Gerais, nesse Município, e sejam as informações enviadas

à  Sra.  Delma  Cardoso,  moradora  do  Condomínio  Veredas  das  Gerais;  Délio

Malheiros, em que solicita seja encaminhado à Prefeitura de Nova Lima pedido de

informações  sobre  o  cronograma de realização das obras  de saneamento  básico

previstas na cláusula 7ª do Termo de Compromisso assinado entre a Promotoria de

Justiça Metropolitana de Habitação e Urbanismo e o Município de Nova Lima; Luzia

Ferreira  (2),  em  que  solicita  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad - pedido de informações sobre a

relação  de  empreendimentos  em  processo  de  licenciamento  ambiental,  inclusive

licenciamento  corretivo,  relativos  às  obras  previstas  no  Termo de Ajustamento  de

Conduta firmado em 2009 entre a Semad, o Município de Nova Lima e o Ministério

Público Estadual, referentes aos empreendimentos da expansão imobiliária na região

limítrofe  entre  os  Municípios  de  Nova  Lima  e  Belo  Horizonte,  incluindo

empreendimentos  novos;  sejam  realizadas  visitas  às  Estações  de  Tratamento  de

Esgoto existentes no Município de Nova Lima, com vistas a observar a capacidade de

operação, as condições técnicas para o tratamento do esgoto, e aos mananciais de

captação de água da Copasa no Município, principalmente os situados nas reservas
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ecológicas de Fechos e Mutuca; Célio Moreira, Tenente Lúcio, Antônio Carlos Arantes

e Tiago Ulisses, em que solicitam sejam encaminhados ao IEF e à Semad pedidos de

providências  para incrementarem os procedimentos de fiscalização da pesca com

arpão,  haja  vista  a  desproporcional  taxa  de  mortalidade  de  espécies  aquáticas

advinda dos excessos desse modo de pesca predatória; e Rogério Correia, em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater as construções sem

licença, desmatamento e assoreamento da nascente e dos mananciais de água do

Córrego  Cascatinha  no  Bairro  Caiçara,  em  Belo  Horizonte.  Os  seguintes

requerimentos dos Deputados têm sua votação adiada, a requerimento do Deputado

Duarte Bechir, aprovado pela Comissão: dos Deputados Pompílio Canavez, em que

solicita sejam encaminhados ao Ministério Público Estadual e à Secretaria de Estado

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedidos de informações sobre a

exploração de areia no Rio Mucambo, no Município de Monte Belo; e Délio Malheiros,

em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para analisar e debater as

razões da inobservância da Lei Federal  nº 12.305, de 2010, e da Lei Estadual nº

18.031, de 1999, que regulamentam a logística reversa de componentes, tais como

baterias, lâmpadas fluorescentes e outros resíduos sólidos especiais, bem como os

impactos  que  tal  omissão  acarreta  ao  meio  ambiente.  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 julho de 2011.

Célio Moreira, Presidente - Rogério Correia – Duarte Bechir.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

8/7/2011

Às 14h15min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Sargento Rodrigues,

membro da supracitada Comissão.  Estão  presentes,  também, os  Deputados José

Henrique  e  Luiz  Carlos  Miranda.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Sargento Rodrigues, 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
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Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater a

segurança  pública  da  Comarca  de  Tarumirim,  em  especial  a  ausência  de  efetivo

policial  e  material,  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Luziane Paulina Lessa

de Oliveira, Presidente do Consep de Engenheiro Caldas, e os Srs. Juarez Contin

Junior, Prefeito Municipal de Engenheiro Caldas; Vinícius de Souza Chaves, Promotor

de Justiça, representando Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça do

Estado de Minas Gerais; Vicente de Paula Germano, Prefeito Municipal de Fernandes

Tourinho; José Carlos de Matos, Juiz de Direito da Comarca de Tarumirim; Major PM

Fabrício Casotti, Subcomandante do 43º Batalhão da Polícia Militar de Governador

Valadares, os quais são convidados a tomar assento à mesa. Registra-se a presença

do Deputado João Leite, que assume a direção dos trabalhos. A Presidência concede

a palavra ao Deputado Luiz Carlos Miranda, autor do requerimento que deu origem

ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos

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

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

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2011.

João Leite, Presidente – Maria Tereza Lara – Cássio Soares.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 11/7/2011

Às 20h1min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Doutor

Viana,  Ulysses  Gomes,  Duarte  Bechir  e  Sebastião  Costa  (os  dois  últimos

substituindo, respectivamente, os Deputados Romel Anízio e João Vítor Xavier, por

indicação  das  Lideranças  do  BPS  e  do  BTR,  respectivamente),  membros  da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Tiago Ulisses. 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



1646
____________________________________________________________________________

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 aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei  nºs 974/2011 (relator:

Deputado  Duarte  Bechir,  em  virtude  de  redistribuição)  e  1.231/2011  na  forma do

vencido no 1º turno, com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Doutor Viana, em virtude

de redistribuição); e pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.801/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado

Ulysses  Gomes).  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para as reuniões

extraordinárias dos dias 12/7/2011 e 13/7/2011, às 20 horas, e dos dias 14/7/2011 e

15/7/2011,  às  10  horas,  às  14h30min  e  às  20  horas,  e  para  a  próxima  reunião

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

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Zé Maia, Presidente – Doutor Viana – Gustavo Perrella – Romel Anízio.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/7/2011

Às 10h8min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio  Moreira,

Duarte Bechir  e Rogério Correia (substituindo o Deputado Sávio Souza Cruz,  por

indicação  da  Liderança  do  Bloco  Minas  Sem  Censura),  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Célio  Moreira,

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

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 comunica o recebimento da seguinte correspondência:

ofícios da Sra. Marília Carvalho De Melo, Subsecretária de Controle e Fiscalização

Ambiental Integrada da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
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Sustentável  –  Semad  –,  encaminhando  relatório  de  fiscalização  relativo  ao

empreendimento  Empresa de  Cimentos  Liz;  e  do  Sr.  Waldetaro  Vitorino  Dias,  da

Comunidade  Católica  do  Vale  do  Aço,  encaminhado  pela  Comissão  de  Turismo,

Indústria,  Comércio  e  Cooperativismo,  enviando  minidocumentário  alusivo  à

microrregião do Vale do Aço; e de ofício do Sr. Francisco José Nascimento, Chefe de

Gabinete do Incra, publicado no “Diário do Legislativo” em 30/6/2011. Passa-se à 1ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº

1.759/2011, no 2º turno, é retirado da pauta por determinação do Presidente por não

cumprir pressupostos regimentais. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Délio

Malheiros em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para analisar e

debater  as razões da inobservância da Lei  Federal  nº  12.305,  de 2010,  e da Lei

Estadual nº 18.031, de 2009, que regulamentam a logística reversa de componentes

como  baterias,  lâmpadas  fluorescentes  e  outros  resíduos  sólidos  especiais,  bem

como os impactos que tal omissão acarreta ao meio ambiente; Pompílio Canavez em

que  solicita  sejam  encaminhados  ao  Ministério  Público  e  à  Semad  pedidos  de

informações sobre a exploração de areia no Rio Muzambo, no Município de Monte

Belo;  André  Quintão  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública

conjunta com a Comissão de Participação Popular para debater a criação do Parque

Estadual  Serra  de  Santa  Helena,  no  Município  de  Sete  Lagoas;  Fred  Costa,

emendado pelo Deputado Célio Moreira, em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública conjunta com a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

para debater a possibilidade de instalação de uma unidade do Corpo de Bombeiros

Militar na região do Belvedere, divisa com o Município de Nova Lima, que atenda

essa região e os condomínios horizontais do entorno da MG-030 e para conhecer o

trabalho  realizado  pela  Brigada  1  -  Combate  Voluntário  a  Incêndios  Florestais;  e

Rogério Correia, Fred Costa, Duarte Bechir e Célio Moreira em que solicitam seja

realizada reunião de audiência pública para que seja feito um balanço do andamento

das obras de despoluição da Lagoa da Pampulha no segundo semestre deste ano,
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bem  como  para  que  sejam  discutidos  os  processos  de  licitação  em  curso  e  os

financiamentos.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

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

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

Sala das Comissões, 14 de julho de 2011.

Célio Moreira, Presidente – Duarte Bechir – Marques Abreu.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 12/7/2011

Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Délio Malheiros 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  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 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 os pareceres pela aprovação, no

2º turno, do Projeto de Lei nº 724/2011 (relator: Deputado Délio Malheiros) na forma

do vencido no 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2; e pela aprovação, no 1º turno, dos

Projetos  de  Lei  nºs  88/2011  (relator:  Deputado  Délio  Malheiros,  em  virtude  de

redistribuição);  1.012/2011  (relatora:  Deputada  Liza  Prado);  427/2011  (relator:

Deputado  Délio  Malheiros)  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  e  725/2011  (relator:

Deputado Délio Malheiros) na forma do Substitutivo nº1, da Comissão de Constituição

e Justiça, com a Emenda nº 1, que apresenta; 1.132/2011 (relator: Deputado Antônio

Júlio)  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça;

1.132/2011  (relator:  Deputado  Antônio  Júlio)  na  forma  do  Substitutivo  nº1,

apresentado pela 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.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o
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Requerimento  nº  1.150/2011.  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 Délio Malheiros em que solicita seja

encaminhado  ofício  ao  Procon  Assembleia  para  que  realize  pesquisa  junto  aos

serviços de “call centers”, no âmbito de serviços regulados pelo poder público federal,

para  averiguar  o  cumprimento  no  disposto  no  Decreto  Presidencial  nº  6.523,  de

31/7/2008. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2011.

Délio Malheiros, Presidente - Duilio de Castro - Liza Prado.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMISSÕES

PERMANENTES – § 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO – NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/7/2011

Às 14h20min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Romel

Anízio,  Ulysses  Gomes  e  Bonifácio  Mourão  (substituindo  o  Deputado  João  Vítor

Xavier, por indicação da Liderança do BPS), membros da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, e o Deputado Duarte Bechir, membro da Comissão de

Membros das  Comissões  Permanentes -  §  1º  do  Art.  204 do Regimento  Interno.

Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Zé  Maia,  declara  aberta  a

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

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº

1.697/2011, em turno único, para o qual designou como relator o 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. O

Presidente determina a distribuição em avulso do parecer do relator, Deputado Romel

Anízio, que conclui pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.697/2011

com  a  Emenda  nº  86,  apresentada  pelo  Bloco  Minas  sem  Censura,  com  as
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Subemendas nº 1 às Emendas nºs 5, 12, 53, 54, 63, 77, 79 e 81, e com as Emendas

nºs 159 a 163, apresentadas ao final deste parecer; e pela rejeição das Emendas nºs

1, 3, 4, 6, 7, 9 a 11, 13, 20 a 39, 41, 44 a 49, 55, 57, 58, 60 a 62, 64 a 68, 70 a 76, 80,

82 a 85, 87, 90, 91, 93 a 100, 102 a 110, 112 a 150, 152, 154 a 156 e 158. Cumprida

a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a reunião conjunta de hoje, às 20h30min,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Zé Maia, Presidente – Doutor Viana – Gustavo Perrella – Ulysses Gomes – Romel

Anízio.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/7/2011

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Délio Malheiros, Bonifácio Mourão, Rogério Correia e Antônio Júlio (substituindo este

ao Deputado Ivair Nogueira, por indicação da Liderança do Bloco MSC), membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Gustavo

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

Deputado Bonifácio Mourão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento das

seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos

de Lei  nºs  328/2011,  em 2º  turno  (Deputado Fred Costa),  323/2011,  em 1º  turno

(Deputado Bonifácio Mourão) e 1.971/2011, em 1º turno (Délio Malheiros). 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

382/2011 (relator: Deputado Délio Malheiros). O Presidente determina a distribuição

de avulsos de parecer  de sua autoria  sobre o  Projeto de Lei  nº  7.171/2011,  que

conclui pela aprovação da Emenda nº 8, apresentada em Plenário.  Passa-se à 2ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de
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proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada

um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  Requerimentos  nºs  1.101,  1.147,  1.169  e

1.173/2011. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

extraordinária,  hoje,  dia  12,  às  21  horas,  para  apreciar  o  parecer  sobre  emenda

apresentada em Plenário ao Projeto de Lei nº 717/2011, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Gustavo Corrêa, Presidente - Délio Malheiros - Fred Costa - Neider Moreira.

ATA DA 39ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

12/7/2011

Às 16h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Delvito Alves e Duarte Bechir, 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  ouvir  denúncias  de  mães  de  presos  da

Penitenciária Nelson Hungria sobre supostos maus-tratos sofridos pelos filhos e a

discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A Presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários da reunião para ouvir o Sr. Wagner da Anunciação Ramos, advogado, que

é  convidado  a  tomar  assento  à  mesa.  O  Presidente,  na  condição  de  autor  do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,

passa  a  palavra  ao  convidado  supracitado  e  às  Sras.  Rosineia  Godinho  Teles  e

Lorraine Cardoso Ibraim, cada um por sua vez, 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 (11)  em que solicita  seja

realizada reunião de audiência pública para tratar de violações de direitos humanos

sofridas  por  internos  da  Penitenciária  Nelson  Hungria;  seja  realizada  reunião  de
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audiência  pública  para  ouvir  familiares  do  empresário  assassinado  Sebastião

Maximiniano  dos  Santos  que  estão  sofrendo  ameaças  de  morte;  seja  realizada

reunião  de  audiência  pública  para  tratar  de  violações  de  direitos  humanos  dos

moradores atingidos pelas atividades da UHE Candonga, no Município de Santa Cruz

do Escalvado; sejam encaminhados ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias

de  Justiça  de  Defesa  dos  Direitos  Humanos  –  CAO-DH  –,  à  Coordenadoria  de

Inclusão  e  Mobilização  Social  e  à  Coordenação  da  Promotoria  de  Justiça

Metropolitana  de  Habitação  e  Urbanismo,  todos  do  Ministério  Público  de  Minas

Gerais,  as  notas  taquigráficas  da  36ª  Reunião  Extraordinária  desta  Comissão,

realizada em 30/6/2011, e pedido de providências quanto à precariedade da condição

de vida dos moradores em situação de rua em Belo Horizonte, inclusive nos abrigos a

eles destinados, bem como quanto às denúncias de suposta violação de direitos e de

abuso de  poder  por  parte  da  Guarda Municipal;  sejam  enviados  à  Secretaria  de

Direitos Humanos da Presidência da República as notas taquigráficas da 36ª Reunião

Extraordinária  desta  Comissão  e  pedido  de  providências  para  que  se  promova

entendimentos  com  o  Ministério  das  Cidades  visando  garantir  o  acesso  dos

moradores em situação de rua de Belo Horizonte ao Programa Minha Casa, Minha

Vida,  bem como para que se realize  a devida divulgação desse programa; sejam

encaminhadas  à  Secretaria  Municipal  de  Políticas  Sociais  de  Belo  Horizonte  e  à

Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social  as  notas  taquigráficas  acima

mencionadas; sejam encaminhados ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itabira

as notas taquigráficas da 38ª Reunião Extraordinária dessa Comissão e pedido de

providências  com  vistas  a  criar  condições  para  uma  solução  acordada  entre

autoridades  municipais  de  Itabira  e  as  famílias  do  Bairro  Carlos  Drummond  de

Andrade; sejam encaminhados à Prefeitura de Itabira as notas taquigráficas da 38ª

Reunião Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências para que proponha

a declaração de utilidade pública da área onde se localiza o Bairro Carlos Drummond

de Andrade ou para que disponibilize terreno alternativo para os moradores; sejam

encaminhados ao Comando-Geral da PMMG as notas taquigráficas da 38ª Reunião

Extraordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de  providências  para  considerar,  no

contencioso  envolvendo  as  famílias  moradoras  do  Bairro  Carlos  Drummond  de
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Andrade, em Itabira, o disposto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 14.310, de 19/6/2002, e para

somente promover a reintegração de posse mediante a aplicação do art. 1º da Lei no

13.604, de 28/6/2000; seja realizada visita à Penitenciária Nelson Hungria a fim de

verificar  as  condições  dos  detentos  lotados  no  Anexo  I  e  possíveis  violações  de

direitos,  conforme  denúncias  apresentadas  nesta  reunião;  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Estado Extraordinária da Copa do Mundo,  ao Consórcio Construtor

Nova Arena BH, à Delegacia Regional do Trabalho, ao Sindicato dos Trabalhadores

nas Indústrias de Construção de Belo Horizonte, ao Sindicato dos Trabalhadores nas

Indústrias da Construção Pesada de Minas Gerais e ao Ministério Público do Trabalho

no  Estado  cópia  do  relatório  da  visita  desta  Comissão  ao  Estádio  Governador

Magalhães Pinto – Mineirão –, realizada em 26/6/2011; Liza Prado em que solicita

seja encaminhado ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros, à Coordenadoria da

Vigilância Sanitária de Uberlândia e ao Crea-MG pedido de cópia dos laudos técnicos

sobre as condições de segurança, prevenção contra incêndio e salubridade do prédio

da 16ª Delegacia de Polícia de Uberlândia; Rogério Correia (2) em que solicita seja

realizada reunião conjunta desta Comissão e da Comissão de Participação Popular

para debater e divulgar a pesquisa realizada pela CNBB, por meio da Pastoral do

Povo da Rua, em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social,

sobre a população em situação de rua e as políticas públicas voltadas para esse

segmento;  seja  realizada visita  desta  Comissão ao Abrigo  São Paulo,  situado no

Bairro 1º de Maio, nesta Capital, para averiguar as condições em que se encontra

essa instituição e para veridicar como vêm sendo aplicadas as políticas concernentes

às populações em situação de rua; Durval Ângelo e Rogério Correia em que solicitam

seja  encaminhado  ao  Prefeito  de  Belo  Horizonte  as  notas  taquigráficas  da  36ª

Reunião Extraordinária dessa Comissão e pedidos de providências para promover

entendimentos com os Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e

da  Saúde,  com  vistas  a  implantar  centros  de  referência  de  assistência  social  e

centros de atenção psicossocial álcool e drogas nas nove administrações regionais

de  Belo  Horizonte;  para  ampliar  o  programa  Bolsa-Moradia  para  moradores  em

situação  de  rua,  bem  como  para  realizar  melhor  divulgação  desse  programa  e

garantir o acesso a eles por parte desses moradores; para apurar as denúncias sobre
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supostos  maus-tratos  a  moradores  em  situação  de  rua  pela  Guarda  Municipal,

especialmente acerca de caso recente supostamente ocorrido no Parque Municipal,

bem como para acompanhar constantemente o trabalho dessa Corporação visando

evitar  violações de direitos  e abuso de autoridade;  para encaminhar  a esta Casa

cópia  do  parecer  jurídico  preparado  pela  Procuradoria-Geral  do  Município  cuja

matéria é o direito dos cidadãos em sua relação com o espaço público, especialmente

a  rua;  para  conservar  adequadamente  as  praças  públicas  e  seus  equipamentos,

evitando  seu  abandono,  independentemente  de  estarem  ou  não  ocupadas  por

moradores em situação de rua;  implantar  as  duas  repúblicas para moradores em

situação  de  rua  cuja  proposta  de  criação  teria  sido  aprovada  há  cinco  anos  no

Orçamento  Participativo;  Elismar  Prado  em  que  solicita  seja  realizada  visita  ao

Instituto Médico-Legal de Uberaba para averiguar as condições da unidade, tendo em

vista a precariedade e a falta de médicos legistas; Deputados Paulo Lamac e Rogério

Correia (4) em que solicitam seja encaminhado à Chefia da Polícia Civil pedido de

providências para implantar,  no Município de Viçosa, uma delegacia regional,  uma

delegacia especializada em crimes contra a mulher e uma unidade para realização de

perícia  médico-legal;  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de

providências  para  a  implantação  de  um  batalhão  no  Município  de  Viçosa;  sejam

encaminhadas ao Governador do Estado e à Secretaria de Estado de Defesa Social

as notas taquigráficas da 37ª Reunião Extraordinária dessa Comissão, realizada em

Viçosa, que teve por finalidade debater a violação de direitos humanos causada à

população em razão da ausência de atividade nos postos de policiamento durante os

finais  de  semana;  seja encaminhado à  Secretaria  de Estado de Defesa Social,  à

Chefia da Polícia Civil  e ao Comandante-Geral  da PMMG pedido de providências

para  ampliar  o  efetivo  policial  na  região  de  Viçosa,  por  meio  da  realização  de

concurso público para a contratação de novos policiais. É adiada, a requerimento do

Deputado Duarte Bechir, a votação do requerimento dos Deputados Paulo Lamac e

Rogério Correia em que solicitam seja encaminhado ao Governador do Estado pedido

de  providências  para  a  abertura  de  negociações  com  o  Sindepominas  e  com  o

Sindepol  visando  atender  suas  reivindicações  de  valorizar  e  dotar  de  melhor

infraestrutura a Polícia Civil.  É aprovado relatório de visita ao Estádio Governador
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Magalhães Pinto – Mineirão – no dia 20/6/2011. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2011.

Durval Ângelo, Presidente - Duarte Bechir - Sargento Rodrigues.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 12/7/2011

Às 20h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Doutor

Viana, Gustavo Perrella, Romel Anízio e Ulysses Gomes, membros da supracitada

Comissão.  Havendo número regimental,  o Presidente,  Deputado Zé Maia,  declara

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

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições  da  Comissão.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições,  no  1º  turno,  para  as  quais  designou  os  relatores  citados  a  seguir:

Projetos de Lei nºs 25, 58 e 811/2011 (Deputado João Vítor Xavier); 1.024, 1.069 e

1.119/2011 (Deputado Antônio Júlio); 779, 879 e 1.025/2011 (Deputado Doutor Viana);

823  e  866/2011  (Deputado  Gustavo  Perrella);  525,  606  e  1.378/2011  (Deputado

Romel  Anízio);  1.079  e  1.268/2011  (Deputado  Ulisses  Gomes);  e  255,  773  e

1.283/2011 (Deputado Zé Maia).  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

rejeição  da  Emenda  nº  1,  apresentada  ao  Projeto  de  Lei  nº  823/2011  (relator:

Deputado Deputado Gustavo Perrella).  Suspende-se  a  reunião.  Às  21h41min são

reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados Zé Maia, Gustavo Perrella,

João Vítor Xavier e Ulisses Gomes. O Projeto de Lei Complementar nº 8/2001 e os

Projetos de Lei nºs 713, 842, 846, 1.801, 2.088 e 2.109/2011 são retirados da pauta

por  determinação  do  Presidente  da  Comissão  por  não  cumprirem  pressupostos

regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião
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ordinária e para a reunião extraordinária do dia 13/7/2011, às 20 horas, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2011.

Zé Maia, Presidente – Antônio Júlio – Doutor Viana – Duarte Bechir.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/7/2011

Às  20h33min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Ana  Maria

Resende e os Deputados Duarte Bechir e Luiz Henrique, membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Duarte  Bechir,

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

Luiz  Henrique,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

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

comunica  o  recebimento  das  seguintes  proposições,  para  as  quais  designou  os

relatores  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  4,  874,  879,  963,  1.111  e

914/2011(Deputada  Ana  Maria  Resende):  1.384,  1.398,  1.448  e  1.499/2011

(Deputado  Luiz  Henrique).  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

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

vez,  os  Pareceres de Redação Final  dos Projetos  de Lei  nºs  4,  874,  879,  963 e

1.111/2011.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 914, 1.384, 1.398, 1.448 e 1.499/2011, que receberam

parecer  por  sua  aprovação.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

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

a reunião extraordinária de amanhã,  às  9h30mim, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2011.

Ana Maria Resende – Marques Abreu – Luzia Ferreira.
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ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

12/7/2011

Às 21h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Délio  Malheiros,  Bonifácio  Mourão,  Fred  Costa  e  Neider  Moreira,  membros  da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Gustavo

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

Deputado Neider Moreira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e discutir e

votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela

aprovação, no 1º turno, da Emenda nº 8, apresentada em Plenário, ao Projeto de Lei

nº 717/2011 (relator: Deputado Gustavo Corrêa). Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2011.

Gustavo Corrêa,  Presidente  -  Bonifácio  Mourão  -  Fred Costa  -  Ivair  Nogueira -

Neider Moreira - Pompílio Canavez.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/7/2011

Às 9h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Duarte Bechir 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  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 matéria constante na pauta e comunica o recebimento de ofícios

da Sra. Bernadete Lage Rocha em que solicita o apoio da Comissão ao povo cigano,
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para incluí-lo nas políticas públicas de erradicação da miséria e de comportamentos

preconceituosos;  e  dos  Srs.  Walberleno  Jaques  Figueiredo,  Vice-Presidente  da

Subseção da OAB-MG de Medina, e outros advogados em que solicitam o apoio da

Comissão para que promova o desagravo do Sr. Oséas Souza Soares, advogado,

vítima de agressão por  assessor  lotado em gabinete de parlamentar  desta  Casa;

Diego Henrique de Souza em que solicita assistência médica para o seu irmão Fábio

Paulino de Souza, preso do presídio de Sete Lagoas, o qual está muito doente; e

Rodrigo Filgueira de Oliveira, Coordenador do CAO-DH, informando que recebeu o

ofício nº 1210/2011/SGM e as notas taquigráficas da 10ª Reunião Ordinária e que os

encaminhou  à  Promotoria  de  Justiça  da  Comarca  de  Igarapé  e  à  Promotoria  de

Defesa dos Direitos Humanos de Belo Horizonte; e de correspondência publicada no

“Diário do Legislativo”, nas datas mencionadas entre parênteses, dos Srs. Jadir Silva,

Presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais; Antônio Augusto

Anastasia,  Governador  do  Estado;  Glorivan  Bernardes  de  Oliveira,  Delegado  de

Polícia Federal;  Luci Rodrigues Espeschit,  Superintendente Regional  do Incra-MG;

Paulo  Abi-Ackel,  Deputado  Federal  do  PSDB-MG;  Rodrigo  Filgueira  de  Oliveira,

Coordenador do CAO-DH; Rafael Von Held Boechat, Defensor Público; Josué Costa

Valadão,  Secretário  Municipal  de  Belo  Horizonte  (30/6/2011);  e  Adriano  Arantes

Bozola, Promotor de Justiça da Comarca de Uberlândia (2/7/2011).  Passa-se à 2ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é

aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 1.887/2011, que recebeu parecer por

sua  aprovação.  Submetidos  a  votação,  cada um  por  sua vez,  são  aprovados  os

Requerimentos nºs 1.156, 1.157, 1.158, 1.162 e 1.163/2011. 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 (2) em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública para obter esclarecimentos sobre denúncia de possível

violação de direitos humanos, supostamente cometida pelo Maj. PM Ronaldo Antônio

Bernardes, Comandante da 20ª Cia. Independente, sediada em São Sebastião do

Paraíso,  contra  o  Sr.  Flávio  Donizetti  Godói  dos  Santos,  2º  Sgt.  PM;  sejam
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encaminhadas  ao  Coordenador  do  Centro  de  Apoio  Operacional  de  Combate  ao

Crime  Organizado  –  CAO-Crimo  –,  do  Ministério  Público  Estadual,  as  notas

taquigráficas da 34ª Reunião Extraordinária desta Comissão, realizada em 28/6/2011,

que teve por finalidade ouvir Bruno Fernandes das Dores de Souza, goleiro, e seu

advogado, Cláudio Dalledone, sobre denúncias acerca de suposta negociação para a

concessão  de  "habeas  corpus"  envolvendo  a  juíza  da  Comarca  de  Esmeraldas.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2011.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 13/7/2011

Às 20h01min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Doutor

Viana,  Antônio  Júlio,  e  Duarte  Bechir  (substituindo o  Deputado Romel  Anízio,  por

indicação do BPS), membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o

Deputado Duarte Bechir. Está presente também, o Deputado Duarte Bechir. Havendo

número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Zé  Maia,  declara  aberta  a  reunião,

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

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

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário.  O Presidente determina a distribuição em avulso do parecer que conclui

pela rejeição da Emenda nº 4, apresentada ao Projeto de Lei nº 2.109/2011, do qual é

relator.  Suspende-se  a  reunião.  Às  21h51min  são  reabertos  os  trabalhos  com  a

presença dos Deputados Zé Maia, Doutor Viana, Gustavo Perrella, Romel Anízio e

Ulisses Gomes. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no

2º turno, do Projeto de Lei nº 2.088/2011 com a Emenda nº1 (relator: Deputado Zé

Maia). O Projeto de Lei Complementar nº 8/2011 e os Projetos de Lei nºs 713, 823,
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824, 846, 1.231 e 1.801/2011 são retirados da pauta por determinação do Presidente

da Comissão, por não cumprirem pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para as reuniões extraordinárias do dia 14/07/2011, às 10 horas, às

14h30min  e  às  20  horas,  para  apreciação  da  matéria  constante  na  pauta  desta

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

Sala das Comissões, 14 de julho de 2011.

Zé Maia, Presidente - Leonardo Moreira - Romel Anízio - Sargento Rodrigues.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

13/7/2011

Às 20h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Bonifácio Mourão, Fred Costa, Ivair  Nogueira, Neider Moreira e Pompílio Canavez

(substituindo  o  Deputado  Rogério  Correia,  por  indicação  da  Liderança  do  Bloco

MSC),  membros  da  supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado

Doutor Viana. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Gustavo Corrêa,

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

Neider  Moreira,  dispensa a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e discutir e votar

proposições  da  Comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

apreciação do Plenário. A Presidência retira da pauta desta reunião os Projetos de Lei

nºs 6 e 717/2011 por falta de pressupostos regimentais. O Presidente determina a

distribuição  de  avulsos  do  parecer  de  sua  autoria  sobre  emendas  recebidas  em

Plenário ao Projeto de Lei nº 5092/2011, que conclui pela aprovação da matéria, na

forma do Substitutivo nº 2 e pela rejeição das Emendas nºs 15, 16, 17, 19, 20 e 21.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2011.
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Gustavo Corrêa, Presidente – Bonifácio Mourão – Délio Malheiros – Luzia Ferreira.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

14/7/2011

Às 9h20min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados  Gustavo  Corrêa,  Délio  Malheiros,  Bonifácio  Mourão  e  Ivair  Nogueira,

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

Deputado Gustavo Corrêa, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento  do  Deputado  Délio  Malheiros,  dispensa a  leitura  da  ata  da  reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante na pauta e discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres

sobre  proposições sujeitas  à  apreciação do Plenário.  Os Projetos  de  Lei  nºs  6 e

717/2011,  em  2º  turno,  são  retirados  da  pauta  por  não  cumprirem  pressupostos

regimentais. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º

turno, do Projeto de Lei nº 5.092/2010 na forma do Substitutivo nº 2 e pela rejeição

das Emendas nºs 15 a 17 e 19 a 21 (relator: Deputado Gustavo Corrêa). Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2011.

Gustavo Corrêa, Presidente – Délio Malheiros – Bonifácio Mourão – Ivair Nogueira

– Luzia Ferreira.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/7/2011

Às 11h2min,  comparecem na Sala das Comissões os  Deputados Célio  Moreira,

Duarte  Bechir  e  Bonifácio  Mourão  (substituindo  o  Deputado Gustavo Corrêa,  por

indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e,
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em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Bonifácio Mourão, dispensa a

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

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

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

Suspende-se a reunião para entendimentos. Reabertos os trabalhos , às 11h12min,

registra-se a presença dos Deputados Célio Moreira, Duarte Bechir e Marques Abreu

(substituindo a Deputada Luzia Ferreira, por indicação da Liderança do BTR). 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

1.759/2011 é  retirado da pauta  por  determinação do Presidente,  por  não cumprir

pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

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

reunião extraordinária, hoje, às 20h30min, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2011.

Célio Moreira, Presidente – Duarte Bechir – Ulysses Gomes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4/2011, de autoria do Governador do Estado, que extingue a

pensão vitalícia instituída pela Lei nº 1.654, de 26 de setembro de 1957, foi aprovado

no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4/2011

Revoga a Lei nº 1.654, de 26 de setembro de 1957, que concede pensão vitalícia, e

dá outra providência.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica revogada a Lei nº 1.654, de 26 de setembro de 1957.

Art. 2º – O nome de beneficiário de pensão vitalícia concedida a ex-Governadores

do Estado, suas viúvas ou filhos e o valor correspondente ao benefício poderão ser

informados mediante requerimento fundamentado.

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

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Ana Maria Resende, relatora – Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 6/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de Lei  nº  6/2011,  de autoria  do  Governador  do Estado,  que dá nova

redação  ao  art.  4º  da  Lei  nº  18.682,  de  28  de  dezembro  de  2009,  e  dá  outras

providências, foi aprovado no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 6/2011

Altera  a  Lei  nº  18.682,  de  28  de  dezembro  de  2009,  que  dispõe  sobre  a

regularização da situação funcional dos servidores do Departamento de Estradas de

Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG – e do Instituto de Previdência dos

Servidores do Estado de Minas Gerais – Ipsemg –, cria o Fundo de Assistência ao

Pecúlio dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais – Funapec –, e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica acrescentado ao art. 4º da Lei nº 18.682, de 28 de dezembro de 2009,

o seguinte parágrafo único:

“Art. 4º – (...)

Parágrafo único – Além dos servidores previstos no “caput”, são beneficiários do

Funapec  os  seguintes  grupos  de  servidores  regularmente  inscritos  no  Plano  de
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Pecúlio e Seguros do Ipsemg:

I – servidores municipais contribuintes de pecúlio e seguros, observado o disposto

no art. 86 da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002;

II – segurados do serviço público estadual a que se refere o art. 96 do Decreto nº

26.562, de 19 de fevereiro de 1987;

III – servidores da Justiça não remunerados pelo Estado a que se refere o § 1º do

art. 3º do Decreto nº 26.562, de 1987.”.

Art. 2º – Fica acrescentado ao art. 9º da Lei nº 18.682, de 2009, o seguinte § 3º:

“Art. 9º – (...)

§ 3º – O Ipsemg fará jus a taxa de administração correspondente a 1% (um por

cento) do somatório dos valores pagos a título de benefícios de pecúlio e seguros, a

ser deduzida do próprio Fundo.”.

Art.  3º  –  O disposto  no  parágrafo  único  do  art.  4º  da  Lei  nº  18.682,  de  2009,

acrescentado por esta lei, aplica-se exclusivamente ao segurado que esteja em dia

com as contribuições para o Plano de Pecúlio e Seguros do Ipsemg.

Parágrafo único – O servidor  que estava na condição de segurado na data  da

publicação da Lei nº 18.682, de 2009, e que, na data da publicação desta lei, não

esteja em dia com o pagamento das contribuições a que se refere o “caput” poderá

regularizar sua situação no prazo de noventa dias contados da data de publicação

desta lei.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos

à data de publicação da Lei nº 18.682, de 2009.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente – Luzia Ferreira, relatora - Marques Abreu.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 355/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 355/2011, de autoria do Deputado Fred Costa, que fixa prazo

para  que as operadoras  de  TV a  cabo efetuem a interrupção  do  serviço  quando

solicitada pelo usuário, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento



1665
____________________________________________________________________________

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 355/2011

Fixa prazo para que as operadoras de TV a cabo efetuem interrupção do serviço

solicitada pelo usuário.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – As operadoras de TV a cabo em atividade no Estado terão o prazo máximo

de sete dias, contados da data de solicitação do usuário, para efetuar a interrupção

do serviço.

Parágrafo  único  –  É  vedada  a  cobrança  pelo  serviço  referente  aos  dias  que

excederem o prazo estabelecido no “caput” deste artigo.

Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

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

Sala das Comissões, 15 de julho de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente – Luzia Ferreira, relatora – Marques Abreu.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 636/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 636/2011, de autoria dos Deputados Antônio Carlos Arantes e

Fabiano Tolentino, que dispõe sobre as condições higiênico-sanitárias da produção

artesanal de leite de cabra e de ovelha e seus derivados, foi aprovado no 2º turno, na

forma do Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 636/2011

Dispõe sobre as condições para manipulação e beneficiamento artesanais de leite
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de cabra e de ovelha e de seus derivados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º – A manipulação e o beneficiamento artesanais de leite de cabra e de ovelha

e de seus derivados, para fins de comercialização, obedecerão ao disposto nesta lei.

§  1º  –  Para  os  efeitos  desta  lei,  consideram-se  artesanais  a  manipulação  e  o

beneficiamento de volume de leite igual ou inferior a 500 (quinhentos) litros por dia.

§ 2º – O Estado fomentará a atividade artesanal a que se refere o “caput”.

Art. 2º – O produtor que manipule ou beneficie artesanalmente leite de cabra e de

ovelha e seus derivados com finalidade comercial deverá ser registrado no Instituto

Mineiro de Agropecuária – IMA – de acordo com o procedimento padrão do órgão.

§  1º  –  Para  fins  de  registro  no  IMA,  serão  aceitos  croqui  ou  anteprojeto  das

instalações  físicas,  desde  que  acompanhados  de  Anotação  de  Responsabilidade

Técnica – ART – elaborada por profissional habilitado.

§ 2º – Recebido o pedido de registro, o IMA fará vistoria no estabelecimento, para a

emissão do laudo técnico.

§ 3º – O produtor filiado a associação ou cooperativa incluída no Cadastro Estadual

de  Associações  e  Cooperativas  de  Produtores  Artesanais  ou  de  Agricultores

Familiares – Cepaf – e credenciada junto ao órgão sanitário competente poderá optar

pelo sistema de habilitação de que trata a Lei nº 14.180, de 16 de janeiro 2002.

Art. 3º – O produtor que fornecer leite de cabra ou de ovelha para manipulação e

beneficiamento  deverá  obter  título  de  relacionamento  no  IMA,  de  acordo  com  o

procedimento padrão do órgão.

Art. 4º – Os produtores que solicitarem registro ou título de relacionamento no IMA

poderão  firmar  termo  de  compromisso  para,  no  prazo  máximo  de  dois  anos,

adaptarem-se às exigências desta lei e de seus regulamentos.

§  1º  –  Durante  a  vigência  do  termo  de  compromisso,  os  requerentes  ficam

autorizados  a  comercializar  seus  produtos,  mediante  assinatura  de  termo  de

responsabilidade por sua qualidade sanitária.

§  2º  –  O  termo  de  compromisso  estabelecerá  prazos  intermediários  para  o
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cumprimento de obrigações, que serão maiores ou menores segundo a escala de

produção e a relevância dos problemas sanitários e ambientais identificados.

Art. 5º – Satisfeitas as exigências fixadas nesta lei, o IMA expedirá o certificado de

registro ou o título de relacionamento.

Parágrafo  único  –  O  produtor  registrado  ou  relacionado  assinará  termo  de

responsabilidade pelo cumprimento das normas técnicas e regulamentares.

Art.  6º  –  O produtor  que interromper  suas atividades  por  prazo superior  a  seis

meses somente poderá reiniciá-las após inspeção prévia de todas as dependências,

instalações e equipamentos de seu estabelecimento.

Parágrafo único – Quando o período de interrupção das atividades for superior a um

ano, o produtor terá o seu registro ou relacionamento automaticamente cancelado.

Art. 7º – O produtor de leite de cabra e de ovelha registrará seu rebanho no IMA e

atualizará os dados a cada ano.

§  1º  –  O  produtor  apresentará  ao  IMA,  anualmente,  atestado  de  sanidade  do

rebanho expedido por profissional legalmente habilitado.

§ 2º – A assistência técnica para os cuidados com o rebanho será prestada por

profissional  de  nível  técnico  ou  superior  com  ART  averbada  junto  ao  respectivo

conselho profissional.

CAPÍTULO II

DA QUALIDADE DO PRODUTO

Art. 8º – A qualidade do leite de cabra e de ovelha e de seus derivados bem como a

sua  adequação  para  consumo  humano  serão  asseguradas  pela  manutenção  de

rebanho  sadio,  que  não  apresente  sinais  clínicos  de  doenças  infectocontagiosas,

ordenhado segundo as boas práticas de produção.

Art. 9º – Os parâmetros físico-químicos e microbiológicos para o leite de cabra e de

ovelha serão estabelecidos em regulamento e fiscalizados pelo IMA mediante análise

laboratorial.

§ 1º – Para que o leite de cabra ou de ovelha possa ser considerado anormal ou

fora do padrão, deverá ser submetido a, pelo menos, três provas de rotina, ou a uma

prova de rotina e uma de precisão.

§ 2º – A análise laboratorial  para efeito de fiscalização será feita em laboratório
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próprio, oficial ou credenciado, sem ônus para o produtor.

§ 3º – A análise laboratorial destinada à contraprova requerida pelo produtor será

feita  em  laboratório  oficial  ou  credenciado  pelo  IMA,  ficando  o  proprietário

responsável por seu custeio.

Art. 10 – O produtor realizará ao menos uma prova de rotina a cada seis meses,

para atestar a qualidade do produto final.

Parágrafo  único  –  As  análises  laboratoriais  de  fiscalização  realizadas  pelo  IMA

suprem a exigência de prova de rotina para os seis meses seguintes.

Art. 11 – O produtor que receber leite de cabra e de ovelha de terceiros deverá

realizar  os  seguintes  testes  básicos  da  matéria-prima  de  seus  fornecedores

relacionados:

I – determinação da acidez titulável;

II – determinação da densidade relativa;

III – características organolépticas (cor, cheiro, sabor e aspecto);

IV – temperatura;

V – lactofiltração.

Art. 12 – É proibido o aproveitamento, para fins de alimentação humana, do leite de

retenção e do colostro.

CAPÍTULO III

DA MANIPULAÇÃO E DO BENEFICIAMENTO

Art.  13  –  No  processo  de  produção  de  leite  de  cabra  e  de  ovelha  e  de  seus

derivados, será utilizada água potável, cuja qualidade será atestada mediante análise

físico-química  e  bacteriológica  realizada  pelo  órgão  de  inspeção  sanitária

competente, em periodicidade a ser definida em regulamento.

§ 1º  – A água utilizada para os fins a que se refere o “caput”  poderá provir  de

nascente, cisterna revestida e protegida do meio exterior ou de poço artesiano e será:

I – canalizada desde a fonte até a caixa d’água do laticínio:

II – tratada por sistema de filtração e cloração;

III  –  acondicionada  em  caixa  d’água  tampada  e  construída  em  material

sanitariamente adequado.

§  2º  –  As  nascentes  serão  protegidas  do  acesso  de  animais  e  livres  de
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contaminação por água de enxurrada e outros agentes.

Art.  14  –  A dependência  ou  sala  de  ordenha poderá  ser  contígua ao  capril  ou

aprisco, desde que dele isolada fisicamente.

Parágrafo único – A dependência ou sala de ordenha terá:

I – piso impermeável;

II – canalização de efluentes;

III – cobertura e boa ventilação;

IV  –  água  em  volume  e  pressão  suficientes  para  atender  aos  trabalhos  de

higienização.

Art. 15 – O beneficiamento do leite ocorrerá em ambiente específico, denominado

laticínio, separado do de ordenha e do capril  ou aprisco, em condições higiênico-

sanitárias adequadas, respeitadas as seguintes condições mínimas:

I – inexistência de comunicação direta entre o laticínio e o capril ou aprisco;

II – piso impermeável e antiderrapante, com sistema de esgotamento das águas

servidas;

III – janelas teladas;

IV – entrada sanitária;

V – vestiário e sanitário, se houver, fisicamente separados do laticínio;

VI – equipamento de frio adequado à produção;

VII – vedação da entrada de animais;

VIII – iluminação natural e boa ventilação;

IX – cobertura com pé direito de pelo menos 3m (três metros).

Parágrafo  único  –  Será  admitido  pé  direito  inferior  ao  estipulado  no  inciso  IX,

limitado a 2,5m (dois vírgula cinco metros), desde que sejam assegurados recursos

adequados  de  ventilação  e  de  exaustão  e  que  não  sejam  utilizados  vapores  no

processo produtivo e na limpeza.

Art.  16 – O leite fluido de cabra ou de ovelha será envasado em condições de

higiene que o protejam de contaminação.

§ 1º – O leite fluido de cabra ou de ovelha poderá ser envasado, sob agitação, em

sistema manual que o resguarde de contaminação.

§ 2º – A embalagem do leite envasado será lacrada para excluir a possibilidade de
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violação ou fraude.

Art. 17 – São permitidos os processos de pasteurização:

I – de curta duração;

II – lenta;

III – lenta do leite pré-envasado.

§  1º  –  Quando não for  possível  realizar  a pasteurização imediatamente após  o

término da ordenha, o leite será acondicionado em tanque de resfriamento.

§ 2º  –  O leite  será imediatamente resfriado após a pasteurização,  podendo ser

mantido congelado no laticínio e nos estabelecimentos de venda.

§ 3º – É proibida a repasteurização e o recongelamento do leite.

§ 4º – Nos processos de pasteurização em que houver contato direto entre o leite e

as paredes do equipamento, estas devem ser de aço inoxidável.

Art.  18 – É proibido medir  ou transvasar  o leite  em ambiente que o exponha à

contaminação.

CAPÍTULO IV

DA COMERCIALIZAÇÃO

Art.  19  –  O  leite  de  cabra  ou  de  ovelha  beneficiado  e  seus  derivados  serão

transportados  para  o  comércio  em  veículo  apropriado,  com  acondicionamento

isotérmico higienizado.

Art.  20  –  O  rótulo  do  produto  a  ser  comercializado  conterá  a  identificação  do

produtor  responsável,  com  nome,  endereço  e  número  de  registro  no  IMA ou  no

Sistema de Inspeção Municipal  – SIM – conveniado,  marca comercial  do produto,

peso e validade, além de:

I – denominação “leite integral de cabra” ou “leite integral de ovelha”, quando leite

fluido;

II – nome que identifique o produto, quando derivado do leite.

Parágrafo  único  –  No  caso  de  comercialização  de  leite  congelado,  deverá  ser

acrescentado à denominação o termo “congelado”.

CAPÍTULO V

DIPOSIÇÕES FINAIS

Art. 21 – Considera-se fraudado, adulterado ou falsificado o leite de cabra ou de
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ovelha que:

I – sofrer adição de água;

II – tiver qualquer de seus componentes subtraído, inclusive a gordura;

III  –  sofrer  adição  de  substâncias  conservantes  ou  de  quaisquer  elementos

estranhos a sua composição;

IV – for vendido como pasteurizado, estando cru;

V – for exposto para consumo sem as devidas garantias de inviolabilidade;

VI – apresentar mistura com outro tipo de leite.

Art. 22 – A ocorrência de fraude ou infração e o descumprimento do disposto nesta

lei e na legislação pertinente acarretarão as sanções estabelecidas no art. 12 da Lei

nº 14.180, de 2002, e, quando couber, no parágrafo único do art. 23 da Lei nº 19.476,

de 11 de janeiro de 2011.

Art. 23 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente – Luzia Ferreira, relatora – Marques Abreu.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 713/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 713/2011, de autoria do Deputado Wander Borges, que autoriza

o Poder Executivo a doar ao Município de Raul Soares o imóvel que especifica, foi

aprovado no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 713/2011

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Raul  Soares  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 Raul Soares

imóvel  com  área  de  151,20m²  (cento  e  cinquenta  e  um  vírgula  vinte  metros



1672
____________________________________________________________________________

quadrados),  situado  na  Praça  Padre  José  Domingues,  nº  20,  Centro,  naquele

Município, registrado sob o nº 8.342, a fls. 1 do Livro 2, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Raul Soares.

§ 1º – O imóvel a que se refere o “caput” será destinado à instalação de órgãos

administrativos municipais.

§ 2º – Fica reservado, no imóvel a que se refere o “caput”, espaço destinado às

atividades da repartição fazendária, de acordo com as necessidades definidas pela

Secretaria de Estado de Fazenda.

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se não for

cumprida a condição prevista no § 2º do art. 1º e se, findo o prazo de cinco anos,

contados  da  lavratura  da  escritura  pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a

destinação prevista no § 1º do art. 1º.

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

Sala das Comissões, 15 de julho de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente – Luzia Ferreira, relatora – Marques Abreu.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 717/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 717/2011, de autoria do Preside nte do Tribunal de Contas do

Estado, que altera a estrutura de cargos de direção e assessoramento do Tribunal de

Contas do Estado de Minas e dá outras providências, foi aprovado no 2º turno, na

forma do vencido no 1º turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 717/2011

Altera a estrutura de cargos de direção, chefia e assessoramento do Tribunal de

Contas do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  O  Quadro  de  Cargos  de  Provimento  em  Comis são  da  Secretaria  do
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Tribunal de Contas do Estado passa a ser o constante no Anexo I desta lei.

Art. 2° – Integram o quadro a que se refere o art. 1° os cargos com denominação

específica,  constantes  no  item  I.1  do  Anexo  I,  e  os  cargos  de  Assistente

Administrativo – AADM –, previstos no item I.2 do Anexo I.

§  1° –  Os  cargos  de  provimento  em  comissão  com  deno minação  específica

possuem o código, o quantitativo e o vencimento definidos no item I.1 do Anexo I.

§ 2° – Os cargos constantes no item I.1 do Anexo I de Supervisor de Segurança

Institucional  e  de  Supervisor  de  Tecnologia  da  Informação  são  de  recrutamento

limitado  a  serem  ocupados  por  servidores  efetivos  da  Secretaria  do  Tribunal  de

Contas, e os demais são de recrutamento amplo.

§ 3° – Os cargos de provimento em comissão de AADM,  previstos no item I.2 do

Anexo  I,  são  graduados  em  cinco  níveis,  correspondendo,  a  cada  nível,  uma

pontuação e um vencimento básico.

§ 4° – O total de pontos dos cargos de AADM será de  680, dos quais 80% (oitenta

por  cento)  destinados a cargos de recrutamento amplo e 20% (vinte por cento) a

cargos  de  recrutamento  limitado  a  serem  ocupados  por  servidores  efetivos  da

Secretaria do Tribunal de Contas.

§ 5° – O quantitativo de cargos de AADM não poderá ultrapassar 18% (dezoito por

cento) do total de cargos de provimento efetivo da Secretaria do Tribunal de Contas.

§  6° –  A distribuição dos cargos  previstos  no Anexo  I  será  disciplinada em ato

normativo próprio e observará o grau de complexidade de suas atribuições.

§ 7° – Constitui requisito para o provimento do car go de Consultor-Geral do Tribunal

de Contas o título de bacharel em direito.

§ 8° – O Consultor-Geral do Tribunal de Contas é re sponsável pela elaboração de

estudos técnicos e pela prestação das informações necessárias ao esclarecimento de

matérias relacionadas à competência do Tribunal.

§ 9° – Constitui requisito para o provimento dos ca rgos de Diretor da Escola de

Contas e Capacitação, Diretor de Comunicação, Diretor de Segurança Institucional e

Diretor de Tecnologia da Informação a graduação em nível superior de escolaridade.

§ 10 – Constitui requisito para o provimento dos cargos de AADM nos níveis 4 e 5 a

conclusão  de  curso  de  nível  médio  de  escolaridade  e,  nos  níveis  1,  2  e  3,  a
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graduação em curso de nível superior de escolaridade.

§ 11 – A jornada de trabalho para os cargos constantes no item I.1 do Anexo I é de

quarenta horas semanais.

§ 12 – A jornada de trabalho para os cargos AADM-1, AADM-2 e AADM-3 é de

quarenta  horas  semanais,  e  para  os  cargos  AADM-4  e  AADM-5,  de  trinta  horas

semanais.

Art. 3° – Ficam criadas as funções gratificadas con stantes no Anexo II desta lei,

destinadas ao desempenho de funções de direção, chefia e assessoramento, a serem

atribuídas a servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo da Secretaria do

Tribunal de Contas.

§ 1° – As funções gratificadas constantes no item I I.1 do Anexo II serão graduadas

em cinco níveis na forma ali prevista, correspondendo, a cada nível, um quantitativo,

um valor e a atribuição básica.

§ 2° – As funções gratificadas constantes no item I I.2 do Anexo II serão graduadas

em cinco níveis na forma ali prevista, correspondendo, a cada nível, uma pontuação e

um valor.

§ 3° – A distribuição das funções previstas no Anex o II será disciplinada em ato

normativo próprio e observará o grau de complexidade de suas atribuições.

§ 4° – O total de pontos das funções gratificadas c om pontuação será de 1.980.

§ 5° – Constitui requisito para o exercício das fun ções gratificadas com pontuação

nos níveis 1, 2 e 3 a graduação em curso de nível superior de escolaridade e, nos

níveis 4 e 5, a conclusão de curso de nível médio de escolaridade.

§ 6° – Constitui requisito para o exercício da funç ão gratificada de Consultor-Geral

Adjunto do Tribunal de Contas, prevista no item II.1 do Anexo II, o título de bacharel

em direito.

§ 7° – O Consultor-Geral Adjunto do Tribunal de Con tas é responsável por auxiliar o

Consultor-Geral  do  Tribunal  de  Contas  no  desempenho  de  suas  funções,

substituindo-o quando designado.

§ 8° – A jornada de trabalho dos ocupantes de funçõ es gratificadas constantes no

Anexo II é de quarenta horas semanais.

Art.  4° –  O servidor  ocupante de cargo de proviment o  efetivo  da  Secretaria  do
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Tribunal de Contas investido em função gratificada fará jus a sua remuneração no

cargo efetivo acrescida do valor da função para a qual foi designado.

Art.  5° –  O servidor  ocupante de cargo de proviment o  efetivo  da  Secretaria  do

Tribunal de Contas nomeado para cargo de provimento em comissão fará jus, de

acordo com a sua opção no ato da posse, ao vencimento do cargo comissionado ou a

sua remuneração no cargo de origem acrescida de 65% (sessenta e cinco por cento)

do valor do vencimento do cargo comissionado.

Parágrafo único – A parcela 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

n° 19,  de  4  de  junho  de  1998,  de  gratificação  natal ina  e  de  adicional  de  férias

regulamentares.

Art.  6° –  Ficam  extintos  os  seguintes  cargos  de  pro vimento  em  comissão  do

Tribunal de Contas:

I – cinco cargos de Analista de Registros Funcionais;

II – onze cargos de Assessor IV;

III – um cargo de Assessor de Comunicação Social;

IV – um cargo de Assessor de Manutenção;

V – um cargo de Assessor do Presidente;

VI – trinta cargos de Assistente Administrativo de Gabinete;

VII – sete cargos de Chefe de Gabinete de Conselheiro;

VIII – um cargo de Chefe de Gabinete do Presidente;

IX – quarenta e oito cargos de Coordenador de Área;

X – um cargo de Coordenador de Segurança;

XI – oito cargos de Diretor III;

XII – dez cargos de Diretor Adjunto;

XIII – três cargos de Diretor Adjunto de Informática;

XIV – um cargo de Diretor da Escola de Contas;

XV – um cargo de Diretor de Informática;

XVI – um cargo de Diretor-Geral;
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XVII – um cargo de Secretário da Revista do TCEMG;

XVIII – um cargo de Supervisor V.

Art. 7° – Ficam revogados:

I – o Quadro Específico de Provimento em Comissão constante no item I do Anexo I

da Lei n° 12.974, de 28 de julho de 1998;

II – o art. 17 da Lei n° 12.974, de1998;

III – o art. 10 da Lei n° 17.690, de 31 de julho de  2008.

Art. 8° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente – Marques Abreu, relator – João Leite.

ANEXO I

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 201 1)

I  –  Quadro  de  Cargos  de  Provimento  em  Comissão  de  Direção,  Chefia  e

Assessoramento da Secretaria do Tribunal de Contas

I.1 – Cargos de Provimento em Comissão com denominação específica

* - O Anexo I a que se refere o art. 1° da Lei n° ,  de de de 2011, contendo o Quadro

de Cargos de Provimento em Comissão de Direção, Chefia e Assessoramento da

Secretaria  do  Tribunal  de  Contas,  com  denominação  específica,  foi  publicado  no

“Diário do Legislativo” de 16.7.2011.

I.2 – Cargos de Provimento em Comissão de Assistente Administrativo

* - O Anexo I a que se refere o art. 1° da Lei n° ,  de de de 2011, contendo o Quadro

de Cargos de Provimento em Comissão de Assistente Administrativo da Secretaria do

Tribunal de Contas foi publicado no “Diário do Legislativo” de 16.7.2011.

ANEXO II

(a que se refere o art. 3° da Lei n° , de de de 201 1)

II  –  Quadro  de  Funções  Gratificadas  de  Direção,  Chefia  e  Assessoramento  da

Secretaria do Tribunal de Contas

II.1 – Funções Gratificadas com Atribuições Definidas

* - O Anexo II a que se refere o art. 3° da Lei n° , de de de 2011, contendo o Quadro

de  Funções  Gratificadas  de  Direção,  Chefia  e  Assessoramento,  com  atribuições

definidas, da Secretaria do Tribunal de Contas foi publicado no “Diário do Legislativo”
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de 16.7.2011.

II.2 – Funções Gratificadas com Pontuação

* - O Anexo II a que se refere o art. 3° da Lei n° , de de de 2011, contendo as

Funções  Gratificadas  com  Pontuação,  foi  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de

16.7.2011.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 823/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 823/2011, de autoria do Governador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Itueta o imóvel que especifica, foi aprovado

no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 823/2011

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 imóvel

com área de 2.116,53m² (dois mil cento e dezesseis vírgula cinquenta e três metros

quadrados),  situado  no  lugar  denominado  Córrego  Santa  Angélica,  naquele

Município, registrado sob o nº 1.900, a fls. 81 do Livro 2-C, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Resplendor.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

de 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 – A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2º, o Município de Itueta não houver procedido ao registro do

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

Sala das Comissões, 15 de julho de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente – Marques Abreu, relator – João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 824/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  nº  824/2011,  de autoria  do Deputado Zé Maia,  que autoriza o

Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Fronteira  o  imóvel  que  especifica,  foi

aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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 824/2011

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Fronteira  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 Fronteira imóvel

com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados), situado na Fazenda Pântano,

naquele Município, registrado sob o nº 15.788, a fls. 266 do Livro 3-AY, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Frutal.

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

uma área pública 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

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

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

Sala das Comissões, 15 de julho de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente – João Leite, relator – Marques Abreu.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 846/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 846/2011, de autoria do Deputado Delvito Alves, que autoriza o

Poder Executivo a doar o terreno que especifica à Associação dos Produtores Rurais

da Fazenda Pico – Aprofap –, com sede no Município de Unaí, foi aprovado no 2º

turno, na forma do vencido no 1º turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 846/2011

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Unaí 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 Unaí imóvel com

área de 10.000m² (dez mil metros quadrados),  situado na Fazenda Pico, no lugar

denominado Rabo Fino ou Água Fria, naquele Município, registrado sob o nº 5.431, a

fls. 212 do Livro 3-F, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Unaí.

Parágrafo único – O imóvel de que trata o “caput” destina-se ao funcionamento da

Associação dos Produtores Rurais da Fazenda Pico – Aprofap.

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 Comissões, 15 de julho de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente – João Leite, relator – Marques Abreu.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 874/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 874/2011, de autoria do Deputado José Henrique, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Frei Inocêncio o imóvel que especifica, foi

aprovado no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 874/2011

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

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

imóvel com área de 1.672m2 (mil  seiscentos e setenta e dois metros quadrados),

situado naquele Município,  registrado sob o nº  5.236,  a fls.  193 do Livro 3-D,  no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itambacuri.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” será ampliado e reformado

para funcionamento da escola municipal.

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

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

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

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

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Ana Maria Resende, relatora – Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 879/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 879/2011, de autoria do Deputado Almir Paraca, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel que especifica, foi aprovado

nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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 879/2011

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  2.000m²  (dois  mil  metros  quadrados),  situado  na  Rua  Benjamim

Constant, Bairro Morro Chic, naquele Município, registrado sob o nº R-9.652, a fls.

131 do Livro 3-G, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itajubá.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

de atividades educacionais.

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

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

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

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

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Ana Maria Resende, relatora – Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 963/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 963/2011, de autoria do Deputado Inácio Franco, que autoriza o

Estado a doar ao Município de Bom Despacho o imóvel que especifica, foi aprovado

no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 963/2011

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Bom Despacho 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 Bom Despacho

imóvel  com  área  de  250ha  (duzentos  e  cinquenta  hectares),  situado  naquele
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Município, registrado sob o nº 1.538 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de Bom Despacho.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se:

I  –  ao  desenvolvimento  de  atividades de extensão voltadas  para  programas  de

capacitação e informação para jovens em situação de risco;

II  – à implantação de polos educativos e de formação profissional  destinados a

jovens e adultos;

III – a outras atividades destinadas ao bem-estar da população.

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

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

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

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

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Ana Maria Resende, relatora – Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 974/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 974/2011, de autoria do Deputado Tiago Ulisses, que autoriza o

Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Cachoeira  de  Minas  os  imóveis  que

especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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 974/2011

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cachoeira de Minas os imóveis

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Cachoeira de

Minas dois imóveis, constituídos de áreas contínuas, cada um com 2.067,72m² (dois

mil e sessenta e sete vírgula setenta e dois metros quadrados), correspondentes aos
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Lotes 1 e 2 da Quadra A, situados na Rua Projetada, no Bairro Rosário, registrados,

respectivamente, sob os nºs 6.918 e 6.919, a fls. 1 do Livro 2, no Cartório de Registro

de Imóveis da Comarca de Cachoeira de Minas.

Parágrafo único – Os imóveis a que se refere o “caput” destinam-se à construção

de sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae.

Art. 2º – Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do Estado se,

findo o prazo de cinco anos contados da data da lavratura da escritura pública de

doação, não lhes tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

Sala das Comissões, 15 de julho de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente – Marques Abreu, relator – Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.064/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.064/2011, de autoria do Deputado Dinis Pinheiro, que institui a

Política de Educação para o Trânsito e dá outras providências, foi aprovado no 2º

turno, na forma do vencido no 1º turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.064/2011

Dispõe sobre a promoção da 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 do cidadão no

trânsito, observadas as seguintes diretrizes:

I  –  estímulo  à  adoção  de  processo  permanente  de  análise  e  discussão  das

questões sobre o trânsito, envolvendo todos os segmentos da sociedade;

II – valorização do comportamento seguro no trânsito, a fim de evitar acidentes;

III  –  promoção,  por  meio  do  órgão  executivo  estadual  de  trânsito,  de  ações,
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atividades e projetos específicos de educação para o trânsito, abrangendo crianças,

jovens, adultos e idosos;

IV – adequação das ações, das atividades e dos projetos aos públicos referidos no

inciso III, a fim de facilitar a compreensão do assunto e destacar a responsabilidade

do cidadão para o trânsito seguro;

V  –  participação  dos  órgãos  e  entidades  relacionados  com  o  tema  na

implementação  de  uma  política  de  educação  para  o  trânsito  que  vise  à

conscientização  dos  indivíduos  para  o  respeito  às  normas  de  trânsito  e  o

fortalecimento da cidadania.

Art.  2º  – As ações,  as  atividades e os  projetos  da política 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, 15 de julho de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente – Marques Abreu, relator – Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.111/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de Lei  nº  1.111/2011,  de autoria  do  Deputado Leonardo Moreira,  que

autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Monte  Sião  o  imóvel  que

especifica, foi aprovado no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.111/2011

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Monte  Sião  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Monte Sião
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imóvel com área de 10.000m2 (dez mil metros quadrados), situado no Bairro Rio das

Pedras, naquele Município, registrado sob o no 152, a fls. 53 do Livro 3, no Cartório

de Registro de Imóveis da Comarca de Monte Sião.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à instalação do

Projeto de Educação em Tempo Integral e a atividades de interesse social.

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

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

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

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

Sala das Comissões, 12 de julho de 2011.

Duarte Bechir, Presidente – Ana Maria Resende, relatora – Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.231/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  nº  1.231/2011,  de autoria  do Deputado Leonardo Moreira,  que

altera o parágrafo único do art.  1º  da Lei nº 16.910, de 3 de agosto de 2007, foi

aprovado no 2º turno, com a Emenda nº 1 ao vencido no 1º turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.231/2011

Altera a destinação do imóvel de que trata a Lei nº 16.910, de 3 de agosto de 2007,

que autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais –

DER-MG – a doar ao Município de Pimenta o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O imóvel de que trata a Lei nº 16.910, de 3 de agosto de 2007, passa a

destinar-se  à  construção  de  creche  e  do  centro  de  apoio  ao  agricultor  e  ao

desenvolvimento de atividades de interesse público.

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Departamento de

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG – se, findo o prazo de
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três  anos  contados  da  data  de  publicação  desta  lei,  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 Comissões, 15 de julho de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente – Luzia Ferreira, relatora – Marques Abreu.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.697/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.697/2011, de autoria 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 aprovado em turno único, com as Emendas nos

14, 15, 16, 18, 19, 40, 42, 43, 86, 157 e 159 a 162 e com as Subemendas nº 1 às

Emendas nos 5, 12, 53, 54, 63, 77, 79 e 81.

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.

Para tornar explícito o fato de que os Anexos I e II integram a proposição votada,

esta Comissão acrescentou parágrafo único ao art. 1º.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

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.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art.  1º  –  Ficam  estabelecidas,  em  cumprimento  ao  disposto  no  art.  155  da

Constituição do Estado e na Lei Complementar federal nº 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;

III  –  as  disposições  sobre  alterações  na  legislação  tributária  e  tributário-
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administrativa;

IV – a política de aplicação da agência financeira oficial;

V – as disposições sobre a administração da dívida e as operações de crédito;

VI – as disposições finais.

Parágrafo único – Integram esta lei o Anexo I, de Metas Fiscais, e o Anexo II, de

Riscos Fiscais.

CAPÍTULO II

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

Art. 2º – As prioridades e metas da administração pública 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, observadas as seguintes diretrizes:

I – redução das desigualdades sociais;

II – geração de emprego e renda com sustentabilidade econômica, social, ambiental

e regional;

III – gestão pública transparente, voltada para o serviço ao povo mineiro.

§  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  a  que se refere  o  “caput”  terão  precedência  na

alocação  de  recursos  na  lei  orçamentária  de  2012  e  em  sua  execução,  não  se

constituindo, todavia, em limite para a programação da despesa.

Art.  3º – A elaboração do projeto de lei  orçamentária de 2012 e a execução da

respectiva  lei  deverão  considerar  a  obtenção  do  superávit  primário,  conforme

discriminado no Anexo I, de Metas Fiscais, desta lei.

CAPÍTULO III

DAS DIRETRIZES GERAIS PARA O ORÇAMENTO



1688
____________________________________________________________________________

Seção I

Disposições Gerais

Art. 4º – A lei orçamentária para o exercício de 2012, 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 estabelecidos no PPAG

2012-2015 e nesta lei, observadas as normas da Lei federal nº 4.320, de 17 de março

de 1964, e da Lei Complementar federal nº 101, de 2000.

Art.  5º  –  O  Orçamento  Fiscal  compreenderá  a  programação  dos  Poderes  do

Estado, do Ministério Público,  da Defensoria Pública e do TCEMG, bem como de

seus fundos, órgãos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes.

§ 1º – Para a execução orçamentária, financeira e contábil, os órgãos e entidades

dos Poderes Legislativo e Judiciário, o TCEMG, o Ministério Público e a Defensoria

Pública utilizarão o Sistema Integrado de Administração Financeira – Siafi-MG – na

forma prevista no art. 4º do Decreto nº 35.304, de 30 de dezembro de 1993.

§ 2º – Para fins do disposto no § 1º deste artigo:

I – os procedimentos relativos às funções do Siafi-MG serão adaptados de modo a

observar os princípios constitucionais de autonomia administrativa e financeira;

II – o Poder Executivo prestará aos Poderes e órgãos mencionados no § 1º deste

artigo o treinamento, o apoio e o atendimento técnico-operacional  relacionados ao

processamento de dados no Siafi-MG;

III  –  os  Poderes  e  órgãos  a  que  se  refere  o  §  1º  deste  artigo  proporão,  em

colaboração  com  o  Poder  Executivo,  com  vistas  ao  aprimoramento  da  gestão

interinstitucional do Siafi-MG:

a) estratégias para a integração do Siafi-MG a outros sistemas;

b) processos e projetos que alterem ou ampliem o Siafi-MG;

c) política de desenvolvimento, manutenção e interface do Siafi-MG.

Art. 6º – Os valores das receitas e das despesas contidos na lei orçamentária anual

e nos quadros que a integram serão expressos em preços correntes.

Art.  7º – As propostas parciais dos órgãos e entidades 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 –,
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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 disponíveis 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, bem como as respectivas memórias de cálculo.

Art. 8º – Acompanharão a proposta orçamentária, além 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 § 1º do art. 158 da Constituição do Estado;

V – demonstrativo dos recursos a serem aplicados nas ações e serviços públicos de

saúde, para fins do disposto na Emenda à Constituição da República nº 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 nº 17, de 20 de

dezembro de 1995;

VII – demonstrativo consolidado do serviço da dívida para 2012, acompanhado da

memória de cálculo das estimativas das despesas com amortização e com juros e

encargos e de quadro detalhado que evidencie, para cada operação de crédito,  a

natureza da dívida, o respectivo credor, o saldo devedor e as respectivas projeções

de pagamento de amortizações e encargos, bem como as taxas de juros pactuadas;

VIII – demonstrativo regionalizado do montante e da natureza dos investimentos em

obras previstos para 2012, especificados por Município, no qual constará o estágio

em que as obras se encontram;
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IX – demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do disposto no art. 169 da

Constituição da República e na Lei Complementar federal nº 101, de 2000;

X  –  demonstrativo  da  previsão  de  arrecadação  do  Imposto  sobre  Operações

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte

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 nº 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 do art. 60 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias – ADCT – da mesma Constituição, com a redação dada

pela Emenda Constitucional nº 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 nº 15.982, de 19 de janeiro 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 nº 14.172, de 15 de janeiro de 2002;

XIX  –  demonstrativo  dos  programas  financiados  com  recursos  da  União,

identificando a receita prevista e a realizada no exercício de 2011 e a receita prevista
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para o exercício de 2012;

XX – demonstrativo da receita líquida real, a que se refere a Lei federal nº 9.496, de

11 de setembro de 1997.

§ 1º – Para fins do disposto no inciso V, consideram-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.

§ 2º – 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 § 2º 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 nº 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;

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

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
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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 do Estado de Minas Gerais – ALMG.

Parágrafo único – A criação de novos programas 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 a

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 § 1º do art. 169 da Constituição da

República, ficam autorizados a concessão de vantagem, o aumento de remuneração,

a criação de cargos, empregos e funções e 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 nº 101, de 2000.

Seção II

Das Diretrizes para o Orçamento Fiscal

Subseção I

Da Estrutura do Orçamento e das Alterações Orçamentárias

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;
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VII – Grupo de Despesa;

VIII – Modalidade de Aplicação;

IX – Fonte de Recurso;

X – Identificador de Procedência e Uso;

XI – Identificador de Programa Governamental.

§ 1º – Os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade e operação

especial  são  aqueles  dispostos  na  Portaria  nº  42  do Ministério  do  Planejamento,

Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999, e em suas alterações.

§  2º  –  Os  conceitos  e  códigos  de  categoria  econômica,  grupo  de  despesa  e

modalidade  de  aplicação  são  aqueles  dispostos  na  Portaria  Interministerial  da

Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal nº 163, de 4

de maio de 2001, e em suas alterações.

§ 3º – As emendas de iniciativa popular receberão o Identificador de Procedência e

Uso – IPU – 4.

§  4º  –  O  identificador  de  programa  governamental  será  utilizado  para  a

discriminação de programas estruturadores, associados e especiais.

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. 30,

para o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado.

§ 1º – A inclusão de grupos de despesa, de fontes de recursos e de identificador de

procedência e uso em projetos, atividades e operações especiais será feita por meio

de abertura de crédito suplementar.

§ 2º – O processamento dos créditos adicionais de órgão, entidade ou Poder do

Estado está condicionado à adimplência no Sistema de Informações Gerenciais e de



1694
____________________________________________________________________________

Planejamento – Sigplan –, nos termos da Lei nº 17.347, de 16 de janeiro de 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 § 2º 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 e 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

da Lei Complementar federal nº 101, de 2000.

§ 1º – Serão consideradas contratos de terceirização de mão de obra, para efeito
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do disposto no § 1º  do art.  18 da Lei  Complementar  federal  nº  101, de 2000, as

despesas provenientes de contratação de pessoal  para substituição de servidores

pertencentes a categorias funcionais abrangidas por planos de cargos do quadro de

pessoal  de  órgão  ou  entidade,  sendo  tais  despesas  contabilizadas  como Outras

Despesas de Pessoal.

§ 2º – Serviço de consultoria somente será contratado para a execução de atividade

que comprovadamente não possa ser desempenhada por servidores ou empregados

da administração estadual,  publicando-se no  diário  oficial  do  Estado e na  página

oficial do órgão na internet, além do extrato do contrato, a motivação e a autorização

da  contratação,  na  qual  constará,  necessariamente,  o  quantitativo  médio  de

consultores, o custo total dos serviços, a especificação dos serviços e o prazo de

conclusão.

Art.  22  –  Para  a  fixação  da  despesa  financiada com  recursos  provenientes  de

receitas vinculadas e diretamente arrecadadas, deverá ser observada:

I – a retenção de 13% (treze por cento) para as receitas que, nos termos da Lei

federal nº 9.496, de 1997, componham a base de cálculo para o pagamento da dívida

do Estado com a União;

II  – a retenção de 1% (um por cento)  para as  receitas que,  nos termos da Lei

federal nº 9.715, de 25 de novembro de 1998, componham a base para a 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. 5º da Lei Complementar nº 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.

§ 1º – O disposto neste artigo poderá ser excepcionado pela JPOF.

§  2º  –  As  empresas  estatais  dependentes  que  não  integrarem  os  dados  da

execução orçamentária e financeira no Siafi-MG não terão suas cotas orçamentárias
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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  sua  programação  na  lei

orçamentária estão condicionadas ao cumprimento dos dispositivos legais em vigor.

§ 1º – 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 nº 44.293, de 10 de maio de

2006.

§  2º  –  É  vedada  a  celebração  e  o  aditamento  de  convênio  ou  instrumento

congênere com pessoa física ou jurídica que se apresentar  em situação irregular,

bloqueada na tabela de credores do Siafi-MG ou com pendências documentais no

Cagec.

§  3º  –  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 de 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  §  1º  do  art.  25  da  Lei

Complementar federal nº 101, de 2000;

II  –  instituição  e  arrecadação  da  totalidade  dos  impostos  de  sua  competência

previstos na Constituição da República.

§ 1º  – 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  –  e  para  os



1697
____________________________________________________________________________

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;

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.

§ 2º – A exigência de contrapartida, fixada no § 1º, não se aplica às transferências

destinadas à cobertura de gastos com ensino básico e com saúde.

§ 3º  – É vedada a transferência de recursos a Município em situação irregular,

bloqueado na tabela de credores do Siafi-MG.

§  4º  –  A Controladoria-Geral  do  Estado  manterá  cadastro  atualizado  relativo  à

adimplência dos entes federativos para efeito de transferência voluntária do Estado.

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.

Art.  27  –  A  lei  orçamentária  discriminará  em  fonte  de  recurso  específica  as

despesas  decorrentes  de  transferências  voluntárias  efetivadas  por  convênios,

acordos e ajustes com a União.

Subseção IV

Dos Precatórios e Sentenças Judiciais

Art.  28  –  A despesa  com  precatórios  judiciários  e  cumprimento  de  sentenças

judiciais será programada, na lei  orçamentária,  em dotação específica da unidade

orçamentária responsável pelo débito.

§ 1º – Os órgãos e entidades integrantes do Orçamento Fiscal alocarão os recursos

para as despesas com precatórios judiciários, em suas propostas orçamentárias, com

base na relação de débitos apresentados até 1º de julho de 2011, de acordo com o §

5º  do  art.  100 da Constituição  da  República,  com a  redação dada  pela  Emenda

Constitucional  nº  62,  de  9  de  dezembro  de  2009,  especificando  por  grupo  de

despesa:

I – o número do precatório;
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II – o tipo de causa julgada;

III – a data de autuação do precatório;

IV – o nome do beneficiário;

V – o valor do precatório a ser pago.

§  2º  –  Os  órgãos  e  entidades,  para  registro  de  seus  precatórios  judiciários  na

proposta orçamentária de 2012, deverão assegurar-se da existência de pelo menos

um dos documentos relacionados a seguir:

I – certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução;

II – certidão de que não tenham sido opostos embargos ou qualquer impugnação

aos respectivos cálculos.

§ 3º – Os recursos alocados para os  fins previstos no “caput”  não poderão ser

cancelados para abertura de créditos adicionais com outra finalidade.

Art. 29 – 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 aos órgãos públicos

informações quanto à situação jurídica, à ordem cronológica e ao pagamento dos

precatórios.

Seção III

Das Diretrizes para o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo

Estado

Art.  30 – 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 ou operação especial, 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,
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as empresas estatais dependentes integrarão apenas o Orçamento Fiscal do Estado.

Art.  31 – 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;

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. 32 – 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 nº 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 recursos.

Art.  33  –  Conforme o disposto  no  art.  42  da  Lei  federal  nº  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. 30, tendo

em  vista  a  elaboração  de  decretos  de  crédito  adicional  para  encerramento  do

exercício.

Seção IV

Das Vedações

Art. 34 – 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
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indireta por serviços de consultoria ou de assistência técnica;

III – entidades de previdência complementar ou congêneres, ressalvado o disposto

nas Leis Complementares federais nºs 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. 35 – As emendas ao projeto de lei orçamentária obedecerão ao disposto na

alínea  “b”  do  inciso  III  do  art.  160  da  Constituição  do  Estado,  sendo  vedada  a

indicação de recursos provenientes da 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;

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 PPAG 2012-

2015, exceto quando se tratar de remanejamento de recursos entre os programas ou

no âmbito de um deles;

X – dotações referentes ao Pasep da administração pública direta.

Parágrafo único – Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar o orçamento

anual com as emendas aprovadas nos termos do “caput”.

Art. 36 – As emendas ao projeto de lei do PPAG que incluírem novos programas,

indicadores ou ações detalharão os atributos quantitativos e qualitativos, seguindo a
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mesma especificação existente no PPAG.

Parágrafo único – As emendas ao PPAG aprovadas serão compatibilizadas com a

Lei Orçamentária Anual – LOA.

Seção VI

Disposições sobre a Limitação Orçamentária e Financeira

Art. 37 – O Poder Executivo elaborará e publicará, por ato próprio, até trinta dias

após a publicação da lei orçamentária de 2012, cronograma anual de desembolso,

por órgão, nos termos do art. 8º da Lei Complementar federal nº 101, de 2000.

Parágrafo único – Excetuadas as despesas com pessoal e encargos sociais e com

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. 38 – Caso seja necessária a limitação de empenho das dotações orçamentárias

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 § 2º

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.

§ 1º – O valor da limitação que caberá a cada órgão será definido pela comissão

permanente  de  que  trata  o  §  2º  do  art.  155  da  Constituição  do  Estado,

proporcionalmente à participação de cada um na base contingenciável total.

§ 2º – 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 auxílio-doença, auxílio-funeral, auxílio-alimentação, auxílio-

transporte e auxílio-fardamento financiados com recursos ordinários;
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VII – as despesas com o Pasep.

§  3º  –  Os  Poderes  Legislativo,  Judiciário  e  Executivo,  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.

Art. 39 – Na execução orçamentária, não haverá contingenciamento de recursos

destinados:

I – a ações diretamente relacionadas com a criança e o adolescente;

II – ao Fundo Estadual de Assistência Social – Feas –;

III – a programas de segurança pública;

IV  –  a  ações  oriundas  de  emendas  de  iniciativa  popular  ao  PPAG  e  à  LOA

aprovadas.

Seção VII

Do Controle e da Transparência

Art. 40 – 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 – a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II – a Lei Orçamentária Anual;

III – a execução bimestral das metas físicas do PPAG;

IV – o detalhamento da execução orçamentária e financeira, em conformidade com

a Lei Complementar federal nº 101, de 2000;

V – o demonstrativo, atualizado mensalmente, dos convênios de entrada e de saída

de recursos, discriminando a unidade orçamentária, o concedente e o convenente, o

objeto e os prazos de execução e os valores das liberações de recursos;

VI  –  o  demonstrativo  de  acompanhamento  bimestral  do  desempenho  dos

programas sociais,  de maneira a cumprir  o prescrito no § 1º  do art.  8º  da Lei  nº

15.011, de 15 de janeiro de 2004;

VII – os termos de parceria firmados com o Estado e os respectivos termos aditivos,

bem como os relatórios das comissões de avaliação e os relatórios gerenciais, nos

termos da Lei nº 14.870, de 16 de dezembro de 2003;
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VIII  –  o  demonstrativo,  atualizado  trimestralmente,  das  ações  e  respectivas

despesas relacionadas com o Programa Copa do Mundo de 2014.

§ 1º – 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.

§ 2º – 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 § 1º.

§ 3º – Em observância ao princípio da publicidade, a IOMG tornará disponível a

qualquer cidadão o acesso irrestrito e gratuito à versão “on-line” dos últimos doze

meses do diário oficial do Estado.

Art. 41 – Os Poderes do Estado, seus órgãos e entidades, o TCEMG e o Ministério

Público  divulgarão,  no  diário  oficial  do Estado e em suas  respectivas páginas  na

internet, até o vigésimo dia do mês subsequente ao trimestre vencido, demonstrativo

da  despesa  mensal  realizada  no  trimestre  anterior  com  remuneração,  subsídio  e

verbas indenizatórias, incluídas as vantagens de natureza pessoal ou de qualquer

outra natureza, de seus servidores, empregados públicos e agentes políticos, ativos e

inativos,  discriminada por  unidade orçamentária  e  por  cargo,  emprego ou função,

informando também o respectivo número de ocupantes ou membros.

Art. 42 – 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.

Parágrafo único – O TCEMG e o  Poder  Executivo  enviarão à  ALMG, por  meio

eletrônico, em formato editável, suas prestações de contas, com vistas a viabilizar a

publicação das essencialidades.

Art. 43 – Em atendimento ao disposto na alínea “e” do inciso I do “caput” do art. 4º e
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no § 3º do art. 50 da Lei Complementar federal nº 101, 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

avaliação dos resultados dos programas de governo.

§ 1º – Para fins de acompanhamento e controle de custos, 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 dos Poderes Judiciário e

Legislativo, do Ministério Público e da Defensoria Pública que ainda não o utilizam.

§ 2º – O acompanhamento dos programas financiados com recursos do Orçamento

Fiscal e do Orçamento de Investimentos será feito no módulo de monitoramento do

gasto público do Sigplan.

§ 3º – As diretrizes e metas de longo prazo de controle 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.  44  –  Será  assegurado  aos  membros  da  ALMG  o  acesso  ao  Siafi-MG,  ao

Sigplan,  ao  Siad,  ao  Sistema de  Gestão  de  Convênios,  Portarias  e  Contratos  –

Módulo de Entrada – Sigcon-Entrada –, ao Sistema Integrado de Obras Públicas –

Siop  –,  ao  Sistema Integrado  de  Gestão da  Infraestrutura  Viária  –  SGIV  –  e  ao

Sistema de Informações do Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas

Gerais – Infodeop –, para fins do acompanhamento e da fiscalização orçamentários a

que se refere a alínea "b" do inciso I do art. 160 da Constituição do Estado.

Art. 45 – O Poder Executivo enviará à ALMG:

I – base de dados anual, até o quinto dia após a publicação do PPAG e da LOA,

discriminada por:

a) áreas de resultado ou o que venha a substituí-las, informando nome, objetivos

estratégicos e resultados finalísticos;

b) programas, informando número, nome, objetivo, indicador, unidade orçamentária

responsável, objetivos estratégicos e resultados finalísticos;
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c)  ações,  informando  número,  nome,  unidade  orçamentária,  finalidade,  produto,

unidade de medida, Município, região, meta física programada e crédito inicial  por

grupo de despesa, modalidade e fonte de recursos;

II  – base de dados bimestral,  até o quinto dia do segundo mês subsequente ao

bimestre vencido, contendo o relatório institucional de monitoramento do PPAG;

III – base de dados bimestral, até o quinto dia do mês subsequente ao bimestre

vencido, discriminada por:

a)  ações,  informando  número,  Município,  região,  meta  física  programada  e

executada, crédito autorizado e despesa realizada por grupo de despesa, modalidade

e fonte de recursos;

b)  valores  investidos,  com  a  identificação  da  ação,  do  item  de  despesa  e  do

Município;

IV – base de dados da avaliação anual do PPAG, no prazo de cinco dias contados

da publicação do Relatório de Avaliação.

§  1º  –  O  Poder  Executivo  remeterá  à  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária da ALMG cópia dos contratos de operação de crédito formalizados pelo

governo,  em  meio  eletrônico,  no  prazo  de  trinta  dias  contados  da  data  de  sua

publicação.

§  2º  –  O  Poder  Executivo  remeterá  à  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária da ALMG a íntegra dos termos de entendimento técnico e dos relatórios

de avaliação do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados,

celebrado entre o Estado e a União.

Art. 46 – A Secretaria de Estado de Fazenda – SEF – enviará à ALMG, por meio

eletrônico, relatório referente ao mês imediatamente anterior, contendo as seguintes

informações:

I – arrecadação do ICMS discriminada de acordo com a Classificação Nacional de

Atividades Econômicas – CNAE – e, ainda, por Município;

II – arrecadação do ICMS discriminada de acordo com a CNAE e, ainda, por tipo de

contribuinte  (microempreendedor  individual,  microempresa,  empresa  de  pequeno

porte,  empresa de médio ou  grande porte,  produtor  rural  inscrito  no  Cadastro  de

Produtor Rural Pessoa Física, produtor rural inscrito no Cadastro de Contribuintes do
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ICMS e outros), informando também o número total de contribuintes por tipo;

III  –  arrecadação  do  ICMS  discriminada  por  regime  de  recolhimento  (débito  e

crédito,  Regime  Especial  Unificado  de  Arrecadação  de  Tributos  e  Contribuições

devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional – e

outros);

IV  –  arrecadação  do  ICMS  por  meio  do  regime  de  substituição  tributária,

discriminada por setor econômico;

V – montante da dívida ativa, discriminada entre tributária e não tributária, sendo,

no caso da tributária,  discriminada por tipo de tributo, indicando-se, ainda, o valor

relativo ao principal, aos juros e às multas.

Parágrafo único – Para os efeitos deste artigo, considera-se empresa de médio ou

grande porte a empresa que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior ao

valor auferido por empresa de pequeno porte, conforme definição estabelecida pela

Lei Complementar federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

CAPÍTULO IV

DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E TRIBUTÁRIO-

ADMINISTRATIVA

Art. 47 – O Poder Executivo enviará à ALMG 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:

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
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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 ao agricultor

familiar, à microempresa, 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;

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.

§  1º  –  Poderão ser  instituídos polos  de desenvolvimento regionais  ou setoriais,

mediante alterações na legislação tributária, observadas as vocações econômicas de

cada região.

§ 2º – Nas propostas de alteração da legislação tributária, constará 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. 48 – O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. – BDMG – é uma

instituição financeira oficial cuja missão é ser um banco inovador, parceiro do cliente

em soluções financeiras para empreendimentos comprometidos com a geração de

oportunidades e o desenvolvimento sustentável do Estado.
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§  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  gestor  ou  agente financeiro,  as  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  microempreendimentos,  em  especial  os  de  economia

solidária, aos pequenos produtores rurais, aos agricultores familiares, às cooperativas

e às associações de produção ou comercialização, especialmente de catadores de

material reciclável, às comunidades remanescentes de quilombos, às comunidades

indígenas, 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,  à  agricultura  familiar,  à

agricultura urbana, à aquicultura e à pesca.

§ 5º – O BDMG observará, nos financiamentos concedidos, a preservação do valor

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-B da Lei nº 14.128, de 19 de dezembro de 2001.
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§ 7º – O BDMG fomentará o desenvolvimento da silvicultura de espécies nativas,

nas linhas de pesquisa, desenvolvimento e produção.

Art. 49 – 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 a que se refere o “caput” serão consignadas na

lei  orçamentária,  podendo  ser  nela  incluídas  por  meio  de  abertura  de  créditos

adicionais.

Art.  50  –  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 financiamento no exercício de 2011;

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.  51 – A administração da dívida pública estadual interna ou externa tem por

objetivo principal minimizar custos e viabilizar fontes alternativas de recursos para o

Tesouro Estadual.

Art.  52  –  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 ALMG.
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CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  53  –  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 – com pessoal e encargos sociais;

II – benefícios previdenciários;

III – transferências constitucionais e legais por repartição de receitas a Municípios;

IV – serviço da dívida;

V – outras despesas correntes, à razão de 80% (oitenta por cento) de 1/12 (um

doze avos).

Art. 54 – A lei orçamentária poderá conter dispositivo que autorize operações de

crédito para refinanciamento da dívida.

Art. 55 – A execução orçamentária dos investimentos do Orçamento Fiscal ocorrerá

de forma regionalizada.

Art. 56 – 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.

Parágrafo  único  –  A  resolução  a  que  se  refere  o  “caput”  não  incidirá  sobre

superávits financeiros de recursos:

I – provenientes de transferência do Sistema Único de Saúde – SUS –;

II – provenientes de transferência do Sistema Único de Assistência Social – Suas –;

III – destinados à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais –

Fapemig –;

IV – dos institutos de previdência;

V – dos fundos estaduais que exerçam funções de financiamento ou garantia.

Art. 57 – Para fins do disposto no § 3º do art. 16 da Lei Complementar federal nº

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 nº 8.666, de

21 de junho de 1993, nos casos, respectivamente, de obras e serviços de engenharia
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e de outros serviços e compras.

Art. 58 – Dos recursos destinados à Fapemig, correspondentes a, no mínimo, 1%

(um  por  cento)  da  receita  corrente  ordinária  do  Estado  e  por  ela  privativamente

administrados, nos termos do art. 212 da Constituição do Estado, serão destinados,

no  mínimo,  10%  (dez  por  cento)  ao  financiamento  de  projetos  de  pesquisa

desenvolvidos por instituições estaduais.

Art. 59 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente – Gustavo Corrêa, relator - Marques Abreu – Tiago

Ulysses.

ANEXOS I E II

Os textos correspondentes aos Anexos I e II desta lei encontram-se disponíveis na

página oficial da ALMG na internet (www.almg.gov.br), em “atividade parlamentar >

tramitação de projetos”.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.759/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.759/2011, de autoria do Governador do Estado, que altera a

área da Estação Ecológica de Arêdes, criada pelo Decreto nº 45.397, de 14 de junho

de 2010, e dá outras providências, foi aprovado no 2º turno, na forma do vencido no

1º turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.759/2011

Autoriza a supressão de área da Estação Ecológica de Arêdes, criada pelo Decreto

nº 45.397, de 14 de junho de 2010, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  autorizada  a  supressão  da  área  descrita  no  Anexo  desta  lei  da

Estação Ecológica de Arêdes, criada pelo Decreto nº 45.397, de 14 de junho de 2010,



1712
____________________________________________________________________________

no Município de Itabirito.

Parágrafo único – A área a que se refere o “caput” destina-se à execução de obras

de  infraestrutura  de  interligação  entre  os  Complexos  Minerários  Pico  e  Fábrica,

localizados, respectivamente, nos Municípios de Itabirito e Ouro Preto.

Art. 2º – O uso da área a que se refere o art. 1º dependerá de prévia manifestação

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 autorização  de  supressão  da  área  descrita  no  Anexo desta  lei  fica

condicionada  à  incorporação  de  área  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., em

28 de abril de 2011, observadas as normas que regulam a matéria.

Parágrafo único – A descrição do novo perímetro da Estação Ecológica de Arêdes,

com a incorporação e a supressão das áreas a que se refere o “caput”, será feita em

decreto, observados os procedimentos pertinentes.

Art.  4º  –  A área  descrita  no  Anexo  desta  lei  será  reincorporada  à  unidade  de

conservação  se,  findo  o  prazo  de  dois  anos  contados  a  partir  da  aprovação  do

licenciamento ambiental a que se refere o art. 3º, não lhe tiver sido dada a destinação

prevista no parágrafo único do art.1º.

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

Sala das Comissões, 15 de julho de 2011.]

Ana Maria Resende, Presidente – Marques Abreu, relator – Luzia Ferreira.

ANEXO

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2011)

As medidas, as confrontações e a descrição topográfica das áreas de que trata esta

lei são as seguintes:

I – Área com 5,002704ha e perímetro de 1.882,16m: 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
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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 140,34m, 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°09'17", na distância de 62,60m, até a tingir 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, at é atingir o V-1, de coordenadas N

7.756.803,221m  e  E  615.623,230m;  daí,  segue  com  o  azimute  de  86°29'22",  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 1.701,75m: 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

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, até  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
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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, at é 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, at é atingir o V-15, de coordenadas

N 7.755.696,764m e E 614.876,905m; daí, segue com o azimute de 29°54'55", 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.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.801/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.801/2011, de autoria do Deputado André Quintão, que altera

dispositivos da Lei nº 12.262, de 23 de julho de 1996, e dá outras providências, foi

aprovado no 2º turno, com a Emenda nº 1 ao vencido no 1º turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.801/2011

Altera dispositivos da Lei nº 12.262, de 23 de julho de 1996, que dispõe sobre a
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política estadual de assistência social, cria o Conselho Estadual de Assistência Social

– Ceas – e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O inciso III do art. 7º e o inciso XIII do art. 9º da Lei nº 12.262, de 23 de

julho de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7º – (…)

III – realizar e cofinanciar, por meio de transferência automática e regular para os

Municípios, serviços socioassistenciais, bem como ações de incentivo à melhoria da

qualidade da gestão;

(...)

Art. 9º – (…)

XIII – proceder à transferência automática e regular de recursos do Fundo Estadual

de Assistência Social – Feas – para os fundos municipais de assistência social;”.

Art. 2º – Fica revogado o inciso I do art. 176 da Lei Delegada nº 180, de 20 de

janeiro de 2011, ficando revigorado o parágrafo único do art. 9º da Lei nº 12.262, de

1996, com a redação dada pelo art. 1º da Lei nº 19.444, de 11 de janeiro de 2011.

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

Sala das Comissões, 15 de julho de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente – João Leite, relator – Marques Abreu.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.088/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.088/2011, de autoria do Governador do Estado, que autoriza o

Poder  Executivo  a  doar  à  Petróleo  Brasileiro  S/A –  Petrobras  –,  o  imóvel  que

especifica, foi aprovado no 2º turno, com a Emenda nº 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.088/2011

Autoriza o Poder Executivo a doar à Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras –, o imóvel
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que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado a  doar  à  Petróleo  Brasileiro  S/A –

Petrobras – o terreno e as benfeitorias nele existentes, localizado no Município de

Uberaba, com área de 1.086.535,44m² (um milhão oitenta e seis mil  quinhentos e

trinta  e cinco vírgula quarenta e  quatro metros  quadrados),  formado por  parte da

gleba matriculada sob o nº 44.969, no livro 2 do Registro Geral, ficha 1, do 1º Ofício

do  Registro  de  Imóveis  da  Comarca  de Uberaba,  com  medidas,  confrontações  e

descrição topográfica identificadas no Anexo.

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

planta industrial para a produção de amônia.

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

dia  31  de  dezembro  de  2014,  não  lhe  tiver  sido  dada  a  destinação  prevista  no

parágrafo único do art. 1º.

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

Sala das Comissões, 15 de julho de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente – Marques Abreu, relator - Luzia Ferreira.

ANEXO

(a que se refere o art. 1º da Lei nº de, de de 2011)

As medidas, as confrontações e a descrição topográfica do terreno de que trata

esta  lei  são  as  seguintes:  a  descrição  tem  início  no  ponto  1,  de  coordenadas  N

7.785.537,132 e E 197.105,243, situado no alinhamento da Avenida Rio Grande, lado

direito,  sentido  crescente  do  estaqueamento  na  altura  da  estaca  26+1,92m,  na

interseção com a Área Verde 24; daí, segue pelo alinhamento da Avenida Rio Grande,

no sentido crescente do estaqueamento em curva à esquerda, com raio de 1.021,10m

e Ângulo Central da Curva – AC – de 5°36’40” por 10 0m, até atingir o ponto 2, de

coordenadas N 7.785.463,751 e E 197.172,725; daí, deflete 90° à esquerda, segue

na distância de 640m em linha reta, confrontando com a Área Verde 23, até atingir o

ponto 3, de coordenadas N 7.785.919,448 e E 197.622,103, situado na interseção

com  a Área Verde 24;  daí,  deflete  à  direita  com 101°30’,  segue na  distância  de

753,36m, até atingir o ponto 4, de coordenadas N 7.785.294,149 e E 198.042,286;
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daí,  entra  em  curva  à  direita  com  raio  de  299,21m,  AC  de  42°35’39”  e  um

desenvolvimento de 222,44m, até atingir o ponto 5, de coordenadas N 7.785.082,038

e E 198.089,710; daí,  segue em linha reta por 330,61m, até atingir  o  ponto 6, de

coordenadas N 7.784.755,229 e E 198.039,735, daí, entra em curva à direita, com

raio de 200,28m, AC de 96°34’59” e um desenvolvimen to de 337,61m, até atingir o

ponto 7, de coordenadas N 7.784.592,300 e E 197.788,985; daí, segue em linha reta,

na distância de 803,01m, até atingir o ponto 8, de coordenadas N 7.784.803,883 e E

197.014,358; daí, entra em curva à direita, com raio de 193,65m, AC de 56°18’13” e

com  o  desenvolvimento  de  190,30m,  até  atingir  o  ponto  9,  de  coordenadas  N

7.784.929,503 e E 196.881,654; daí, segue em linha reta por 341,76m, até atingir o

ponto 10, de coordenadas N 7.785.253,751 e E 196.773,670; daí, deflete à direita

com 67°54’,  segue em linha reta  por  431,28m, até at ingir  o  ponto 1,  início desta

descrição.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.109/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.109/2011, de autoria do Governador do Estado, que reajusta

os  valores  das  tabelas  de  vencimento  básico  das  categorias  que  menciona,  foi

aprovado no 2º turno, com as Emendas nºs 1 e 2 ao vencido no 1º turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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 2.109/2011

Reajusta  os  valores  das  tabelas  de  vencimento  básico  das  categorias  que

menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam reajustados em 10% (dez por cento), a partir de 1º de outubro de

2011:

I – o vencimento básico dos cargos integrantes das carreiras policiais civis, a que se

refere a Lei Complementar nº 84, de 25 de julho de 2005;
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II  – o vencimento básico dos cargos integrantes das carreiras administrativas da

Polícia Civil, a que se referem os incisos IV, V e VI do art. 1º da Lei nº 15.301, de 10

de agosto de 2004;

III – a remuneração básica dos postos e graduações da Polícia Militar e do Corpo

de Bombeiros Militar, a que se refere a Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969;

IV – o subsídio dos cargos integrantes das carreiras  do pessoal  civil  da Polícia

Militar, a que se referem os incisos VII, VIII, IX, X e XI do art. 1º da Lei nº 15.301, de

2004;

V – os valores da tabela de vencimento básico da carreira de Agente de Segurança

Penitenciário, criada pela Lei nº 14.695, de 30 de julho de 2003;

VI – o vencimento básico da carreira de Agente de Segurança Penitenciário a que

se refere o art. 6º da Lei nº 13.720, de 27 de setembro de 2000;

VII  –  os  valores  da  tabela  de  vencimento  básico  da  carreira  de  Agente  de

Segurança Socioeducativo, instituída pela Lei nº 15.302, de 10 de agosto de 2004;

VIII – os valores remanescentes das parcelas mensais dos contratos temporários

de prestação de serviços  de Agente  de Segurança Penitenciário  e  de  Agente  de

Segurança Socioeducativo celebrados com base no disposto na Lei nº 18.185, de 4

de junho de 2009.

Parágrafo único – Para fins do reajuste de que trata o inciso VIII do “caput”, fica

dispensada a celebração de termo aditivo ao contrato temporário vigente.

Art. 2º – Ficam reajustados em 12% (doze por cento), a partir de 1º de outubro de

2012, os valores resultantes da aplicação do índice de reajuste a que se refere o

“caput” do art. 1º.

Art. 3º – Ficam reajustados em 10% (dez por cento), a partir de 1º de outubro de

2013, os valores resultantes da aplicação do índice de reajuste a que se refere o art.

2º.

Art. 4º – Ficam reajustados em 15% (quinze por cento), a partir de 1º de junho de

2014, os valores resultantes da aplicação do índice de reajuste a que se refere o art.

3º.

Art. 5º – Ficam reajustados em 12% (doze por cento), a partir de 1º de dezembro de

2014, os valores resultantes da aplicação do índice de reajuste a que se refere o art.
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4º.

Art. 6º – Ficam reajustados em 15% (quinze por cento), a partir de 1º de abril de

2015, os valores resultantes da aplicação do índice de reajuste a que se refere o art.

5º.

Art. 7º – Os reajustes de que trata esta lei incidirão sobre a vantagem pessoal a que

se refere o § 3º do art. 4º da Lei nº 18.975, de 29 de junho de 2010, dos servidores

ocupantes dos cargos referidos no inciso IV do art.1º desta lei.

Art. 8º – O disposto no “caput” do art. 1º e nos arts. 2º a 6º aplica-se aos servidores

inativos e aos pensionistas que fazem jus à paridade, nos termos da Constituição da

República e da legislação vigente.

Art. 9º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente – Marques Abreu, relator – Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.092/2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 5.092/2010,  de autoria  do Gover nador  do Estado,  que cria

cargos e altera a estrutura da carreira Agente de Segurança Penitenciário, modifica o

Anexo III da Lei n° 15.462, 13 de janeiro de 2005, reajusta os valores da vantagem

pessoal de que trata o art. 1° da Lei n° 10.470, 15  de abril  de 1991, e dá outras

providências, foi aprovado no 2° turno, com as Emen das n°s 1 e 2 ao vencido no 1°

turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 5.092/2010

Cria cargos das carreiras de Agente de Segurança Penitenciário, Gestor Ambiental,

Professor  de  Educação  Superior,  Analista  Universitário  e  Técnico  Universitário,

reajusta os valores da vantagem pessoal a que se refere o art. 1° da Lei n° 10.470, de

15 de abril de 1991, e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Ficam criados 8.361 (oito mil trezentos e  sessenta e um) cargos da carreira

de Agente de Segurança Penitenciário, de que trata a Lei n° 14.695, de 30 de julho de

2003, pertencente ao Grupo de Atividades de Defesa Social do Poder Executivo, com

lotação na Secretaria de Estado de Defesa Social.

Art. 2° – O Anexo I da Lei n° 14.695, de 2003, pass a a vigorar na forma do Anexo I

desta lei.

Art.  3° – O art.  14 da Lei  n° 14.695, de 2003,  pass a a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art. 14 – A estrutura e o número de cargos da carreira de Agente de Segurança

Penitenciário são os constantes no Anexo I desta lei.”.

Art.  4° –  Ficam  criados  116  (cento  e  dezesseis)  car gos  da  carreira  de  Gestor

Ambiental, de que trata a Lei n° 15.461, de 13 de j aneiro de 2005, pertencente ao

Grupo de Atividades  de Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  do  Poder

Executivo,  com  lotação  na  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável.

Parágrafo único – Em virtude do disposto no “caput”, o quantitativo de cargos de

provimento efetivo da carreira de Gestor Ambiental, constante no item I.3.1 do Anexo I

da Lei n° 15.461, de 2005, passa a ser de 189 (cent o e oitenta e nove).

Art.  5° – O art. 9° da Lei n° 15.462, de 13 de jane iro de 2005, passa a vigorar

acrescido do seguinte § 7°:

“Art. 9° – (...)

§ 7° – Os servidores ocupantes de cargos de provime nto efetivo de Profissional de

Enfermagem, lotados no Quadro de Pessoal da Fhemig, que cumprem carga horária

semanal  de trabalho  de  quarenta  horas,  poderão,  por  interesse da administração

pública, optar por carga horária semanal de trabalho de trinta horas, com tabela de

vencimento  proporcional  à  carga  horária,  mediante  aprovação  do  dirigente  da

entidade.”.

Art. 6° – A tabela constante no Anexo III da Lei n°  15.462, de 2005, passa a vigorar

na forma do Anexo II desta lei.

Art. 7° – O “caput” do inciso I do art. 4° da Lei n ° 15.463, de 13 de janeiro de 2005,



1721
____________________________________________________________________________

passa a vigorar com a redação que se segue, ficando o artigo acrescido do seguinte

parágrafo único:

“Art. 4° – (...)

I – na Universidade do Estado de Minas Gerais – Uemg – e na Fundação Helena

Antipoff – FHA –, cargos das carreiras de:

(...)

Parágrafo único – Os cargos de que trata o inciso I  do “caput”  lotados na FHA

destinam-se  exclusivamente  ao  Instituto  Superior  de  Educação  Anísio  Teixeira  –

Iseat.”.

Art. 8° – Ficam criados 115 (cento e quinze) cargos  da carreira de Professor de

Educação Superior, 5 (cinco) cargos da carreira de Analista Universitário e 9 (nove)

cargos da carreira de Técnico Universitário, de que trata a Lei n° 15.463, de 2005,

pertencentes ao Grupo de Atividades de Educação Superior do Poder Executivo, com

lotação na Fundação Helena Antipoff.

Parágrafo único – Em virtude do disposto no “caput”, o quantitativo de cargos de

provimento  efetivo  das  carreiras  de  Professor  de  Educação  Superior,  Analista

Universitário e Técnico Universitário, constantes nos itens I.1.1, I.1.2 e I.1.3 do Anexo

I  da  Lei  n° 15.463,  de  2005,  passa  a  ser,  respectiv amente,  de  2.719  (dois  mil

setecentos e dezenove), 224 (duzentos e vinte e quatro) e 644 (seiscentos e quarenta

e quatro).

Art. 9° – O título do item I.1 do Anexo I da Lei n°  15.463, de 2005, passa a ser: “I. 1.

Uemg, Unimontes e FHA”.

Art. 10 – Os §§ 1°, 2° e 4° do art. 2°-A da Lei n° 14.693, de 30 de julho de 2003,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2°-A – (...)

§ 1° – Os valores máximos do ADE serão definidos, n os termos de regulamento,

conforme o número de resultados satisfatórios obtidos pelo servidor na ADI ou na

AED, observada a tabela constante no Anexo I desta lei.

§  2° –  Os  resultados  da  Avaliação  de  Desempenho  Ins titucional  poderão  ser

considerados no cálculo do ADE, conforme critérios definidos em regulamento.

(...)
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§ 4° – A apuração dos resultados a que se referem o s incisos I e II do “caput” e o §

2° deste artigo, para fins de cálculo do ADE e dete rminação 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 do protocolo do requerimento de opção pelo

ADE, na hipótese de que trata o art. 6° desta lei;

III – anualmente, no dia 1° de outubro, para fins d e atualização do valor do ADE.”.

Art. 11 – O art. 20 da Lei n° 14.870, de 16 de deze mbro de 2003, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 20 – É facultada ao Poder Executivo a cessão especial de servidor civil para

exercício em Oscip.

§ 1° – A cessão especial de que trata o “caput” fic a condicionada à anuência do

servidor, à aprovação do órgão de origem e da Secretaria de Estado de Planejamento

e Gestão e a previsão no Termo de Parceria.

§ 2° – O período em que o servidor estiver afastado  será considerado, nos termos

de  regulamento,  como  efetivo  exercício  para  fins  de  contagem  de  tempo  para

promoção e  progressão na carreira,  para adicionais  por  tempo de serviço e  para

aposentadoria, observado, neste caso, o disposto no § 3° deste artigo.

§  3° –  No caso do servidor  cedido  nos termos do “ca put”,  serão recolhidas as

contribuições mensais previstas nos arts. 29 e 30 da Lei Complementar n° 64, de 25

de março de 2002.”.

Art. 12 – O “caput” e os §§ 2° e 5° do art. 8°-B da  Lei n° 15.301, de 10 de agosto de

2004,  passam  vigorar  com  a  seguinte  redação,  ficando  o  artigo  acrescido  dos

seguintes §§ 9° e 10:

“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

essa situação.
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(...)

§ 2° – As aulas  atribuídas por exigência curricular  não estão incluídas no limite

estabelecido no “caput” deste artigo.

(...)

§ 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  trinta  e  seis  horas,

excluídas desse total as aulas assumidas por exigência curricular.

(...)

§ 9° – Somente em decorrência de substituição, no m esmo 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. 7° da Lei Co mplementar n° 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.”.

Art. 13 – O “caput” do art. 6° da Lei n° 15.304, de  11 de agosto de 2004, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art.  6° –  Os  cargos  de  Auditor  Interno  são lotados  no Quadro  de  Pessoal  da

Controladoria-Geral do Estado, e seu exercício se dará nas unidades do Sistema de

Controle Interno do Poder Executivo.”.

Art. 14 – O “caput” do inciso I do art. 3° da Lei n ° 15.466, de 13 de janeiro de 2005,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3° – (...)

I – na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – Sectes –, na

Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais – Cetec –, na Fundação de Amparo à

Pesquisa do Estado de Minas Gerais – Fapemig –, na Fundação João Pinheiro – FJP

–, no Instituto de Geociências Aplicadas – IGA – e na Fundação Centro Internacional

de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas – Hidroex –, cargos das

carreiras de:”.
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Art. 15 – O título do item I.1 do Anexo I da Lei n° 15.466, de 2005, passa a ser: “I. 1.

Sectes, Cetec, Fapemig, FJP, IGA e Hidroex”.

Art. 16 – O título do item II.1 do Anexo II da Lei n° 15.466, de 2005, passa a ser:

“II.1 – Sectes, Cetec, Fapemig, FJP, IGA e Hidroex”.

Art. 17 – O “caput” do inciso I do art. 3° da Lei n ° 15.468, de 13 de janeiro de 2005,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3° – (...)

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

Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego – Sete –, na Fundação de Educação

para o Trabalho de Minas Gerais – Utramig –, 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. 18 – O título do item I.1 do Anexo I da Lei n° 15.468, de 2005, passa a ser: “I.1

– Sedese, Seej, Sedru, Sede, Setur, Seapa, Sete, Utramig, Agência RMBH e Arsae-

MG”.

Art. 19 – O título do item II.1 do Anexo II da Lei n° 15.468, de 2005, passa a ser:

“II.1 – Sedese, Seej, Sedru, Sede, Setur, Seapa, Sete, Utramig, Agência RMBH e

Arsae-MG”.

Art. 20 – O “caput” do inciso I e o do inciso do II do art. 3° da Lei n° 15.470, de 13

de janeiro de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3° – (...)

I  –  na  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  –  Seplag  –,  na

Controladoria-Geral do Estado – CGE –, na Secretaria de Estado de Fazenda – SEF

–, na Secretaria de Estado de Governo – Segov –, na Secretaria de Estado de Casa

Civil  e de Relações Institucionais,  no Escritório  de Representação do Governo do

Estado de Minas Gerais em Brasília – ERMG-BR –, no Escritório de Representação
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do  Governo  do  Estado  de  Minas  Gerais  no  Rio  de  Janeiro  –  ERMG-RJ  –,  na

Advocacia-Geral do Estado – AGE – e no Gabinete Militar do Governador, cargos das

carreiras de:

(...)

II  – na Seplag, na CGE, na Segov, na Secretaria de Estado de Casa Civil  e de

Relações Institucionais, no ERMG-BR, no ERMG-RJ, na AGE, no Gabinete Militar do

Governador e na Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais, cargos das carreiras

de:”.

Art. 21 – O inciso I do § 2° do art. 45 da Lei n° 1 5.470, de 2005, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 45 – (...)

I – trinta ou quarenta horas para os ocupantes de cargos lotados na Seplag, na

SEF,  na  IO-MG  e  na  CGE,  conforme  a  situação  de  cada  servidor  na  data  de

publicação desta lei;”.

Art. 22 – O título do item I.1 do Anexo I da Lei n° 15.470, de 2005, passa a ser: “I.1

–  Seplag,  SEF,  Segov,  CGE,  AGE,  ERMG-BR,  ERMG-RJ,  Gabinete  Militar  do

Governador e Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais”.

Art. 23 – O título do item I.2 do Anexo I da Lei n° 15.470, de 2005, passa a ser: “I.2

– Seplag, Segov, CGE, AGE, ERMG-BR, ERMG-RJ, Gabinete Militar do Governador

e Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais”.

Art. 24 – O título do item II.1 do Anexo II da Lei n° 15.470, de 2005, passa ser: “II.1

–  Seplag,  SEF,  Segov,  CGE,  AGE,  ERMG-BR,  ERMG-RJ,  Gabinete  Militar  do

Governador e Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais:”.

Art. 25 – O título do item II.2 do Anexo II da Lei n° 15.470, de 2005, passa ser: “II.2

– Seplag, Segov, CGE, AGE, ERMG-BR, ERMG-RJ, Gabinete Militar do Governador

e Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais:”.

Art. 26 – O título do item III.1 do Anexo III da Lei n° 15.470, de 2005, passa a ser:

“III.1 – Seplag, SEF, AGE, Segov, CGE, ERMG-BR, ERMG-RJ e Gabinete Militar do

Governador”.

Art. 27 – O título do item III.2 do Anexo III da Lei n° 15.470, de 2005, passa a ser:

“III.2  –  Seplag,  AGE,  Segov,  CGE,  ERMG-BR,  ERMG-RJ  e  Gabinete  Militar  do
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Governador”.

Art. 28 – O título do item VI.1 do Anexo VI da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de

2005, passa a ser: “VI.1. Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras da Secretaria

de Estado de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior – Sectes –, da Fundação Centro

Tecnológico de Minas Gerais  – Cetec –,  da Fundação de Amparo à Pesquisa do

Estado  de  Minas  Gerais  –  Fapemig  –,  da  Fundação  João  Pinheiro  –  FJP –,  do

Instituto de Geociências Aplicadas – IGA – e da Fundação Centro Internacional de

Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas – Hidroex”.

Art. 29 – O título do item VIII.1 do Anexo VIII da Lei n° 15.961, de 2005, passa a ser:

“VIII.1.  Tabelas  de  Vencimento  Básico  das  Carreiras  da  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento  Social  –  Sedese  –,  da  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

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  Secretaria  de  Estado  de

Trabalho e Emprego – Sete –, da Fundação de Educação para o Trabalho de Minas

Gerais – Utramig –, da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo

Horizonte – Agência RMBH – e da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento

de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais – Arsae-MG”.

Art. 30 – O “caput” do art. 24 da Lei n° 17.600, de  1° de julho de 2008, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art.  24  –  Farão  jus  ao  Prêmio  por  Produtividade  os  servidores  em  atividade,

ocupantes  de  cargo  de  provimento  efetivo  ou  de  provimento  em  comissão  ou

detentores de função pública de que trata a Lei n° 10.254, de 20 de julho de 1990,

inclusive os dirigentes de órgãos e entidades e seus respectivos adjuntos e vices, que

no período de referência estiveram em efetivo exercício, nos termos de ato formal, em

órgão ou entidade com Acordo de Resultados vigente, por período mínimo definido

em regulamento.”.

Art. 31 – O § 3° do art. 8° da Lei n° 18.185, de 4 de junho de 2009, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 8° – (...)
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§ 3° – A autoridade contratante fica autorizada a p rever, no Acordo de Resultados,

cláusula de pagamento de Prêmio por Produtividade, cujo cálculo será definido em

decreto, observados os parâmetros da Lei n° 17.600,  de 1° de julho de 2008.”.

Art.  32 – A tabela de subsídio da carreira de Professor de Educação Básica da

Polícia Militar constante no item II.1 do Anexo II da Lei n° 18.975, de 29 de junho de

2010, passa a vigorar, a partir de 1° de janeiro de  2011, na forma do Anexo III desta

lei.

Art. 33 – A Lei n° 18.975, de 2010, fica acrescida do seguinte art. 11-A:

“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.”.

Art. 34 – O art. 11 da Lei n° 19.490, de 13 de jane iro de 2011, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 11 – Não serão admitidos a averbação e o desconto de consignação relativos 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).”.

Art. 35 – O “caput” do art. 3° da Lei Delegada n° 9 4, de 29 de janeiro de 2003,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3° – O Conselho Estadual da Juventude é compo sto 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

indicados pelos seguintes órgãos e entidades:".

Art.  36  –  O  art.  134  da  Lei  Delegada  n° 180,  de  20  de  janeiro  de  2011,  fica

acrescido dos seguintes §§ 8° e 9°:

“Art. 134 – (...)

§ 8° – 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, excepcionalmente, à Secretaria de Estado de Defesa Social para exercerem

as atribuições dos respectivos cargos de provimento efetivo.

§ 9° – A cessão de que trata o § 8° será realizada com ônus para a Secretaria de

Estado de Defesa Social, cabendo a esse órgão a gestão das pastas funcionais dos



1728
____________________________________________________________________________

servidores oriundos da Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude.”.

Art. 37 – Ficam reajustados em 10% (dez por cento) a partir de 1° de maio de 2010

os valores da vantagem pessoal de que trata o § 3° do art. 1° da Lei n° 10.470, de 15

de abril de 1991.

Art. 38 – Para o período de referência de 2009, poderá haver pagamento do Prêmio

por Produtividade ao pessoal contratado, independentemente de previsão contratual,

se o órgão ou a entidade contratante houver firmado Acordo de Resultados e houver

alcançado as metas pactuadas no período de referência correspondente, observados

os parâmetros da Lei n° 17.600, de 2008.

Art. 39 – A diferença entre o provento do servidor do Instituto de Previdência dos

Servidores do Estado de Minas Gerais – Ipsemg – cujo ato de aposentadoria tenha

sido publicado até a data do início da vigência da Lei n° 14.683, de 30 de julho de

2003, com direito a percepção da remuneração de cargo de provimento em comissão,

e o valor resultante da correlação prevista no Anexo V.11.1 da Lei Delegada n° 175,

de 26 de janeiro de 2007, passa a ter natureza de vantagem pessoal nominalmente

identificada, sujeita à atualização decorrente de revisão geral da remuneração dos

servidores estaduais ou de previsão expressa em lei.

Parágrafo único – O disposto no  “caput”  deste  artigo  aplica-se ao  servidor  que

tenha  se  afastado  do  serviço  em  virtude  de  requerimento  de  aposentadoria

protocolado até a data do início da vigência da Lei n° 14.683, de 2003, desde que os

requisitos para a aquisição do direito  à aposentadoria tenham sido cumpridos até

aquela data.

Art. 40 – Fica revogado o § 2° do art. 11 da Lei n°  14.695, de 2003.

Art. 41 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2011.

Ana Maria Resende, Presidente – Marques Abreu, relator – Luzia Ferreira.

ANEXO I

(a que se refere o art. 2° da Lei n° , de de de 201 1)

“ANEXO I

(a que se refere o art. 14 da Lei n° 14.695, de 30 de julho de 2003)

* - O Anexo I  a que se refere o art. 14 da Lei n° 14.695, de 30 de julho de 2003, foi
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publicado no “Diário do Legislativo” de 16.7.2011.

ANEXO II

(a que se refere o art. 6° da Lei n° , de de de 201 1)

“ANEXO III

(a que se refere o § 5° do art. 49 da Lei n° 15.462 , de 13 de janeiro de 2005)

Quantitativo dos Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda nº 49/2001 e das

Funções Públicas Não Efetivadas do Grupo de Atividades de Saúde

* - O Anexo III a que se refere o § 5° do art. 49 d a Lei n° 15.462, de 13 de janeiro de

2005, contendo o Quantitativo dos Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda nº

49/2001 e das Funções Públicas Não Efetivadas do Grupo de Atividades de Saúde,

foi publicado no “Diário do Legislativo” de 16.7.2011.

ANEXO III

(a que se refere o art. 32 da Lei n° , de de de 2011)

“ANEXO II

(a que se refere o parágrafo único do art. 1° da Le i n° 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 a que se refere o parágrafo único do art. 1° da Lei n° 18.975, de 29 de

junho de 2010, contendo a Carreira de Professor de Educação Básica da Política

Militar,  carga  horária  semanal  de  trabalho  24  horas,  foi  publicado  no  “Diário  do

Legislativo” de 16.7.2011.

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

* - O Anexo II a que se refere o parágrafo único do art. 1° da Lei n° 18.975, de 29 de

junho de 2010, contendo a Carreira de Professor de Educação Básica da Política

Militar,  carga  horária  semanal  de  trabalho  30  horas,  foi  publicado  no  “Diário  do

Legislativo” de 16.7.2011.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 14/7/2011, as seguintes comunicações:

Do Deputado Sávio Souza Cruz notificando o falecimento do Sr. Adilson Campolina
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Rezende, ocorrido em 13/7/2011, em Belo Horizonte. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Bruno Siqueira notificando sua ausência do País no período de 15 a

27/7/2011. (- Ciente. Publique-se.)

- O Sr. Presidente despachou, em 15/7/2011, a seguinte comunicação:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva notificando o falecimento do Sr. Carlos Henrique

Fleming Ceccon, ocorrido em 14/7/2011, nesta Capital. (- 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 das Clínicas Samuel Libânio pelo transcurso de

seus 90 anos (Requerimento nº 836/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  a  Prefeitura  Municipal  de  Extrema  pelo  Prêmio  Bom

Exemplo 2011, na categoria Meio Ambiente, por meio do projeto Conservador das

Águas, realizado pela TV Globo Minas e pela Fundação Dom Cabral, com o apoio da

Fiemg e do jornal "O Tempo" (Requerimento nº 837/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva);

de congratulações com o Hospital das Clinicas da UFMG pela implementação de

uma  ala,  nessa  instituição,  para  a  assistência  e  o  tratamento  de  crianças  e

adolescentes  portadores  de  câncer  -  Unidade  de  Onco-Hematologia  Pediátrica

Professor  Marcos  Borato  Viana  -,  e  com  o  Instituto  Ronald  MacDonald  pela

viabilização dessa medida, mediante a destinação ao referido hospital de recursos

arrecadados  com  a  venda  do  sanduíche  Big  Mac  no  Estado  (Requerimento  nº

838/2011, do Deputado Délio Malheiros);

de congratulações com a comunidade do Município de Perdões pelos 99 anos de

emancipação  desse  Município  (Requerimento  nº  840/2011,  do  Deputado  Duarte

Bechir);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Resende  Costa  pelos  99  anos  de

emancipação  desse  Município  (Requerimento  nº  844/2011,  do  Deputado  Ivair

Nogueira);

de congratulações com a comunidade de Cristais pelos 63 anos de emancipação
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desse Município (Requerimento nº 877/2011, do Deputado Pompílio Canavez);

de  congratulações  com  o  1º-Sgt.  PM Herculano  Antônio  Pereira  pelos  serviços

prestados  à  comunidade  de Frutal  e  região,  especialmente  na  proteção  do  meio

ambiente (Requerimento nº 914/2011, da Comissão de Turismo);

de congratulações com o 2º-  Sgt.  PM Jair  Alves Peixoto  Filho pelo trabalho de

proteção ao meio ambiente e de patrulhamento da atividade pesqueira no Município

de Frutal e região (Requerimento nº 915/2011, da Comissão de Turismo, Indústria,

Comércio e Cooperativismo);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Santana do Paraíso pelo fato de

esse Município ter recebido a premiação ICMS - Melhor Performance, concedida pelo

governo do Estado (Requerimento nº 942/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel);

de congratulações com o Hospital de Pronto Socorro João XXIII pelo lançamento da

Campanha de Combate a Queimaduras (Requerimento nº  944/2011,  do Deputado

Délio Malheiros);

de congratulações com o Sr. Damião Mendonça Vieira, Diretor-Geral da Escola de

Saúde Pública do Estado de Minas Gerais, pelos 65 anos de criação dessa instituição

(Requerimento nº 945/2011, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a comunidade de Santo Antônio do Amparo pelos 72 anos

de emancipação desse Município (Requerimento nº 946/2011, do Deputado Duarte

Bechir);

de congratulações com o Sr. Aroldo Fernando Camargos, médico e professor, pela

reinauguração do Laboratório de Reprodução Humana do Hospital das Clínicas da

UFMG,  que  foi  coordenado  por  ele  e  batizado  com  seu  nome (Requerimento  nº

1.035/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de pesar pelo falecimento do Sr. Washington Peluso Albino de Souza, ocorrido em

17/6/2011 (Requerimento nº 1.079/2011, do Deputado Antonio Lerin);

de congratulações com a Igreja Assembleia de Deus - Ministério de Timóteo pelo

centenário  de  fundação  dessa  Igreja  no  País  (Requerimento  nº  1.080/2011,  do

Deputado Celinho do Sinttrocel);

de congratulações com a TV Globo Minas pela concessão do Prêmio Bom Exemplo

a  várias  pessoas  e  empresas  por  seus  valores  humanos  e  de  cidadania
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(Requerimento nº 1.082/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Três Pontas

Ltda.  pelos  50 anos de sua fundação (Requerimento nº  1.083/2011,  do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a ACMinas pelos 110 anos de sua fundação (Requerimento

nº 1.084/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações com a Associação  dos  Municípios  da  Microrregião  do  Médio

Sapucaí pelos 34 anos de sua fundação (Requerimento nº 1.085/2011, do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Escola Municipal Professora Maria da Costa Ferreira pelo

fato de a aluna Laura Ribeiro Franco ter  recebido medalha de ouro na Olimpíada

Brasileira de Matemática (Requerimento nº 1.086/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva);

de congratulações com a Sra. Maria de Fátima Marques, Diretora-Geral do Colégio

Sagrado  Coração  de  Jesus,  pelo  centenário  de  fundação  dessa  instituição

(Requerimento nº 1.087/2011, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a Grande Loja Maçônica de Minas Gerais pela realização

de concurso de monografias sobre meio ambiente (Requerimento nº 1.088/2011, do

Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com o Sr. Paulo Safady Simão por sua reeleição para o cargo de

Presidente  da  Câmara  Brasileira  da  Indústria  da  Construção  (Requerimento  nº

1.089/2011, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com o Sr. José Batista de Oliveira por sua posse no cargo de

Presidente  do Sindicato  das Indústrias  de  Panificação e  Confeitaria  e  de Massas

Alimentícias e Biscoitos do Estado de Minas Gerais (Requerimento nº 1.090/2011, do

Deputado Duarte Bechir);

de  aplauso  ao  jornal  "Edição  do  Brasil"  pelos  29  anos  de  sua  fundação

(Requerimento nº 1.091/2011, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus pelo centenário de

sua fundação e com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missões de Uberlândia

por sua participação na história dessa instituição (Requerimento nº 1.092/2011, do
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Deputado Elismar Prado);

de  congratulações  com a  comunidade  de  Sabará  pelos  300  anos  de fundação

desse Município (Requerimento nº 1.096/2011, do Deputado Rogério Correia);

de congratulações com a comunidade de Mariana pelos 300 anos de fundação

desse Município (Requerimento nº 1.097/2011, do Deputado Rogério Correia);

de congratulações com a comunidade de Ouro Preto pelos 300 anos de fundação

desse Município (Requerimento nº 1.098/2011, do Deputado Rogério Correia);

de  congratulações  com  o  Sr.  Charles  Simão  Filho,  Diretor  do  Complexo  MG

Transplantes, por sua eleição como Personalidade do Ano, no Prêmio Bom Exemplo

(Requerimento nº 1.099/2011, do Deputado Hely Tarqüínio);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Monte  Santo  de  Minas  pelo  121º

aniversário  desse  Município  (Requerimento  nº  1.100/2011,  do  Deputado  Ivair

Nogueira);

de  congratulações  com  o  MST  no  Estado  pelos  27  anos  de  sua  criação

(Requerimento nº 1.102/2011, da Comissão de Participação Popular);

de  congratulações  com  a  Sra.  Berenice  Fernandes  Torres  pelos  20  anos  de

fundação  do  Laboratório  Torres,  no  Município  de  Janaúba  (Requerimento  nº

1.125/2011, do Deputado Almir Paraca);

de pesar pelo falecimento do Sr. Paulo Renato de Souza, ex-Ministro da Educação,

ocorrido  em  25/6/2011,  em  São  Roque  (SP)  (Requerimento  nº  1.126/2011,  do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  a  Prefeita  Municipal  e  com  o  Presidente  da  Câmara

Municipal de Três Pontas pelo 154º aniversário desse Município (Requerimento nº

1.127/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de pesar pelo falecimento do Sr. João Batista da Silva, ex-Promotor de Justiça do

Estado, ocorrido em 28/6/2011, em Pouso Alegre (Requerimento nº 1.128/2011, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais

pela reedição do selo de qualidade OAB Recomenda, que avalia o desempenho das

faculdades de direito  em todo o  País  (Requerimento nº  1.130/2011,  do  Deputado

Délio Malheiros);
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de  pesar  pelo  falecimento  do  Sr.  José  Nepomuceno  da  Silva,  ocorrido  em

24/6/2011, nesta Capital (Requerimento nº 1.131/2011, do Deputado Délio Malheiros);

de  aplauso  à  Sra.  Lenisse  Germânia  Maurícia  Zico  pelo  trabalho  realizado  em

defesa  dos  idosos,  que  lhe  garantiu  a  indicação  ao  Prêmio  Bom  Exemplo

(Requerimento nº 1.132/2011, do Deputado Fred Costa);

de  congratulações com o Sindicato  das Empresas de Transportes  de  Carga do

Estado  de Minas  Gerais  pela  posse de  sua  diretoria  para  o  triênio  2011  a  2014

(Requerimento nº 1.137/2011, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários

de  Varginha  pela  posse  de  sua  nova  Diretoria  Executiva  (Requerimento  nº

1.138/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel);

de aplauso aos policiais legislativos da ALMG e aos policiais militares da 2ª Cia. do

Batalhão da Rotam, que menciona, pelo trabalho desenvolvido e pela eficaz atuação

na  ação  que  culminou  na  captura  de  um  dos  autores  do  roubo  ocorrido  nas

imediações desta Casa, em 15/6/2011 (Requerimento nº 1.167/2011, da Comissão de

Segurança Pública);

de aplauso às Sras. Erlinda Maria Silva, Presidente da OAB-Mulher de Betim, e

Sílvia Pedrosa, Secretária Adjunta da Diretoria da OAB-Betim,  e aos Srs. Gilberto

Marques de Sá, Presidente da OAB-Betim, Alair Cesar Rabelo, Vice-Presidente da

OAB-Betim, e Adilson Rocha, Conselheiro da Comissão de Assuntos Penitenciários

da OAB-MG, pela criação da Sala do Advogado no Ceresp de Betim (Requerimento

nº 1.178/2011, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso à nova direção da Associação dos Diretores das Escolas Oficiais de

Minas Gerais (Requerimento nº 1.192/2011, da Comissão de Educação).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 19 DE JULHO DE 2011

ATA

ATA DA 1ª REUNIÃO PLENÁRIA DA COMISSÃO DA CIPE RIO DOCE NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/7/2011

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Carlos  Henrique,  Bonifácio Mourão,  Hélio  Gomes e José Henrique,

pela  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais  e  a  Deputada  Luzia  Toledo,

Coordenadora da Cipe Rio Doce, e os Deputados Josias da Vitória e Dary Pagung,

pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, a Presidente “ad hoc”, Deputada Luzia Toledo, declara

aberta a reunião e faz a leitura da ata da última reunião plenária, a qual é aprovada e

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidente informa ainda que a

reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente da Cipe Rio Doce para o

biênio 2011-2012 e aprovar o plano de trabalho da Comissão para o referido biênio. A

seguir,  a Presidente determina a distribuição das cédulas de votação, e convida o

Deputado José Henrique para atuar como escrutinador. Apurados os votos, verifica-se

a eleição para Presidente da Deputada Rosângela Reis, pela Assembleia Legislativa

Legislativa de Minas Gerais e, para Vice-Presidente, do Deputado Dary Pagung, pela

Assembleia Legislativa do Espirito Santo, ambos com oito votos. A Presidente “ad

hoc” declara empossada a Presidente eleita, Deputada Rosângela Reis, que assume

a direção dos trabalhos e dá posse ao Vice-Presidente, Deputado Dary Pagung. Em

seguida, a Presidente, Deputada Rosângela Reis, submete à discussão e votação o

plano de trabalho da Comissão para o biênio 2011-2012, o qual é aprovado pelos

membros da Comissão presentes. Registra-se a presença dos Srs. Eberhard Hans

Aichinger, Conselheiro do Instituto Estrada Real; Francisco Diomar Forza, Sedurb-ES;

João Clímaco, Membro dos Conselhos Nacional e Estadual de Recursos Hídricos.

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,  hoje,  dia  14/07/2011,  ás  14:30  no  Auditório  desta  Casa,  determina  a
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lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2011.

Rosângela Reis, Presidente – José Henrique.

Pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo: Luzia Toledo.

TRANSCRIÇÃO

CARTA DE DILMA ROUSSEFF A FERNANDO HENRIQUE CARDOSO POR

OCASIÃO DOS SEUS 80 ANOS*

Em seus 80 anos há muitas características do senhor Fernando Henrique Cardoso

a homenagear.

O  acadêmico  inovador,  o  político  habilidoso,  o  ministro-arquiteto  de  um  plano

duradouro de saída da hiperinflação e o presidente que contribuiu decisivamente para

a consolidação da estabilidade econômica.

Mas quero aqui destacar também o democrata. O espírito do jovem que lutou pelos

seus ideais, que perduram até os dias de hoje.

Esse  espírito,  no  homem público,  traduziu-se  na  crença do  diálogo  como força

motriz da política e foi  essencial para a consolidação da democracia brasileira em

seus oito anos de mandato.

Fernando Henrique foi o primeiro presidente eleito desde Juscelino Kubitschek a

dar posse a um sucessor oposicionista igualmente eleito.

Não escondo que nos últimos anos tivemos e mantemos opiniões diferentes, mas,

justamente por isso, maior é minha admiração por sua abertura ao confronto franco e

respeitoso de ideias.

Querido presidente, meus parabéns e um afetuoso abraço!

Dilma Vana Rousseff.

* - Transcrito nos anais a requerimento do Deputado Sebastião Costa.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 20 DE JULHO DE 2011

ATAS

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/7/2011

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase:  Votação  de  Requerimentos:  Requerimento  do  Deputado  Rômulo  Viegas;

discurso da Deputada Maria Tereza Lara; questão de ordem; leitura do requerimento;

votação do requerimento; aprovação; verificação de votação; ratificação da 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 Arsae-MG -; discursos dos Deputados Carlin Moura, Paulo Lamac, Almir

Paraca,  Adelmo  Carneiro  Leão,  Pompílio  Canavez  e  Elismar  Prado  -  2ª  Fase:

Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições: Votação, em 1º

turno, do Projeto de Lei nº 2.088/2011; discursos dos Deputados Rogério Correia e

Paulo Lamac, da Deputada Maria Tereza Lara, dos Deputados Elismar Prado e Almir

Paraca e da Deputada Liza Prado; votação do projeto; aprovação - Discussão, em 1º

turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.759/2011;  discurso  do  Deputado  Rogério  Correia;

questões de ordem; chamada para a recomposição do número regimental; existência

de quórum para a continuação dos trabalhos; discurso do Deputado Rogério Correia;

questão de ordem; discurso do Deputado Paulo Lamac; questões de ordem; chamada

para a recomposição do número regimental; existência de quórum para a continuação

dos  trabalhos;  questão  de ordem; discursos dos  Deputados Paulo Lamac e  Almir

Paraca; questões de ordem;  chamada para a recomposição do número regimental;

existência  de  quórum  para  a  continuação  dos  trabalhos;  discurso  do  Deputado

Adelmo Carneiro Leão; questão de ordem; discurso do Deputado Adelmo Carneiro

Leão; prorrogação da reunião; discursos dos Deputados Pompílio Canavez e Elismar

Prado; apresentação da Emenda nº 3; encerramento da discussão; encaminhamento

da emenda com o projeto à Comissão de Meio Ambiente - Encerramento.

Comparecimento
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- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Paulo Guedes - Dilzon Melo - 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 - Bruno Siqueira - Carlin Moura -

Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Cássio Soares - 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 - Gilberto Abramo - 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 -

Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda

- Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  20h3min,  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.
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Votação de Requerimentos

O  Sr.  Presidente  -  Requerimento  do  Deputado  Rômulo  Viegas,  solicitando

tramitação  em  regime  de  urgência  para  o  Projeto  de  Lei  nº  5.092/2010.  Com  a

palavra, para encaminhar a votação, a Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara - Boa noite a todos, ao nosso Presidente, à Mesa, a

cada um, professor, professora, profissional da educação e da saúde que aqui está,

meus  colegas  professores,  porque  eu  também  sou  uma  professora  aposentada.

Quero dizer, Sr. Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, que esse é realmente o papel

desta Casa. Esta é a Casa da democracia, que deve abrigar todas as reivindicações,

principalmente  dos  funcionários  públicos.  Por  isso  quero  cumprimentá-los  por

estarem aqui. O papel desta Casa é justamente o de intermediar soluções e achar

saídas.  Quero  deixar  aqui  registrado  para  todos  que  estão  nos  vendo,  para  os

colegas professores, que sou a última do Bloco Minas sem Censura a falar. Nossos

colegas já falaram nas reuniões anteriores e, pelo Regimento, eu sou a última que

tem o direito de falar. Estou representando aqui o nosso Bloco Minas sem Censura

neste momento. Queria dizer que o nosso bloco, que tem como Líder o Deputado

Rogério  Correia,  é  de  oposição nesta  Casa,  composto  pelos  partidos  PT,  PMDB,

PCdoB e PRB. O papel da Oposição é questionar, avançar, levar as reivindicações da

sociedade  organizada  para  o  governo  do  Estado,  reforçando  e  apoiando  os

movimentos sociais, os sindicatos e as associações.

Reforço  que  este  é  o  espaço  da  democracia.  Esta  Casa  tem  sido  aberta,  Sr.

Presidente,  Deputado Dinis  Pinheiro,  a  essas  reivindicações  e  à  população,  com

todas as dificuldades e conflitos inerentes à democracia, que é isso mesmo. É muito

mais difícil exercê-la que sermos autoritários, mas a defendemos rigorosamente, já

que é o sistema de governo capaz de ouvir a população e os movimentos sociais.

Vários Deputados e o Líder do Governo, junto com a Oposição, fizeram inúmeras

discussões tentando uma negociação que ainda não foi possível. Vocês não podem

desanimar, precisam estar organizados para conseguir  uma negociação. Essa é a

nossa defesa. É preciso haver negociação e diálogo com os movimentos sociais e

sindicatos. Em nome do nosso Bloco, quero dizer que somos contrários à votação

desse regime de urgência, por entender, Sr. Presidente e colegas Deputados, que a
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urgência,  na  prática,  em  Minas  Gerais,  é  exatamente  resolver  o  impasse  dos

profissionais  da  educação  e  da  saúde,  que  estão  em  greve.  Então,  queremos

publicamente fazer um apelo em nome do nosso Bloco. Creio e posso afirmar, até de

uma  maneira  ousada,  em  nome  desta  Casa,  que  o  Governador  pode  refletir  e

realmente  abrir  negociações  com  os  profissionais  da  educação  que  estão

organizados há tantos dias, em greve, assim como os da saúde, da Fhemig e da

Copasa. Estamos em um momento extremamente delicado e difícil do Estado. O piso

salarial é um direito garantido pela legislação, já mencionado pelo Supremo Tribunal

Federal.  Esta  Casa  está  cheia  hoje,  aguardando  que  possamos  avançar.  Temos

estado de plantão esse tempo todo. O nosso Bloco está obstruindo com o objetivo de

chamar a atenção do governo do Estado para realmente abrir uma negociação. Não é

bom para Minas Gerais, para nossas crianças e para a população a situação ficar

assim. Como já disse, sou professora e sei das nossas dificuldades históricas em

termos  salariais  e  de  outros  direitos,  como  a  formação  continuada  e  outras

reivindicações  do  Sind-UTE,  Sind-Saúde  e  outros  sindicatos  dos  trabalhadores  e

funcionários  públicos.  Lembro-me,  na  legislatura  passada,  do  movimento  dos

Delegados  de  Polícia.  Isso  é  até  interessante.  Há alguns  anos,  estavam aqui  os

profissionais da segurança. O Deputado Sargento Rodrigues está aqui e defende tais

profissionais.  Nós,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  temos  acompanhado  a

questão  deles.  Os  Delegados  estiveram  aqui  organizados,  por  isso  conseguiram

avanço nos seus direitos. Em relação a todas as categorias, em uma democracia

forte, defendemos que a democracia representativa tem que ser fortalecida e temos

que  avançar  para  a  democracia  participativa  e  direta,  que  só  acontece  com  os

movimentos  sociais  fortes,  organizados,  construídos  a  partir  de  um  sistema  de

diálogo  permanente  e  de  pressão  social.  A  pressão  social  faz  nossos  direitos

avançarem.  Portanto,  mais  uma vez,  quero  cumprimentar  a  todos  presentes,  ao

nosso  Bloco  Minas  sem  Censura  e  a  esta  Casa.  Esperamos  que  o  Parlamento

mineiro  possa  dar  essa  grande  contribuição  ao  povo,  conseguindo  abrir  as

negociações com o governo do Estado a fim de podermos solucionar esse impasse,

que não é bom para ninguém, nem para os profissionais nem para as crianças nem

para a população. Vocês têm razão de reivindicar o piso salarial, que já é um direito
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garantido por lei. Contem conosco. Vamos continuar nessa tarefa até que tudo se

resolva. Um abraço.

Questão de Ordem

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  peço-lhe  que  faça  a  leitura  do

requerimento antes da votação.

O Sr. Presidente -  (- Lê o requerimento publicado nesta edição.).  Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Rogério Correia - Verificação, Sr. Presidente.

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  do  Deputado  Rômulo  Viegas.

Cumpra-se.

Questão de Ordem

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  é  apenas  para  comunicar

rapidamente que nós, do Bloco Minas sem Censura, não votamos o requerimento por

sermos  contra,  e  a  não  votação  foi  exatamente  para  ver  se  o  quórum  de  39

Deputados não era alcançado. Infelizmente houve quórum e foi aprovado o regime de

urgência. Queria declarar que não votamos claramente para tentar impedir o regime

de  urgência  pelos  motivos  expostos  pela  Deputada  Maria  Tereza  Lara.  Muito

obrigado.

Discussão e Votação de Indicações

O Sr. Presidente -  Indicação, feita pelo Governador do Estado,  do nome 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
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Gerais  -  Arsae-MG. A Comissão Especial  opina pela aprovação do nome. Com a

palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Carlin Moura.

O  Deputado  Carlin  Moura*  -  Sr.  Presidente,  em  nome  do  Bloco  Minas  Sem

Censura, queremos esclarecer o Plenário, os professores e as professoras, que nos

encontramos no regime de obstrução nesta Casa em solidariedade ao movimento dos

professores  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Nesse  sentido,  mais  uma  vez,  não

votaremos pela indicação do cargo de Diretor da Agência Reguladora de Serviços de

Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, primeiro, em solidariedade ao

movimento e, segundo,  porque queríamos esclarecer  cada professor e professora

que a agência reguladora de água e de esgoto teria como papel fiscalizar para que os

consumidores não tivessem uma conta de água abusiva. Essa agência, recentemente

criada, ainda não mostrou a que veio, porque continuamos pagando uma conta da

Copasa  muito  alta  para  o  padrão  do  povo  mineiro.  Sr.  Presidente,  queremos

esclarecer também, pois vejo aqui diversos professores do Norte de Minas, do Vale

do Jequitinhonha, do Vale do Mucuri e do Rio Doce, que foi criada no Estado uma

empresa subsidiária da Copasa, a Copanor, que tinha como papel fundamental levar

água e esgoto para as regiões mais carentes do nosso Estado. No entanto até hoje a

Copanor, depois de mais de quatro anos de sua criação, ainda não garantiu água e

esgoto  principalmente  para  essas  comunidades  carentes.  É  papel  da  agência

reguladora  fiscalizar  esse  serviço  essencial,  básico,  que  é  um  direito  humano

fundamental. Junto à Comissão de Participação Popular, por quatro dias, visitamos as

comunidades do Norte de Minas. Pasmem, senhores e senhoras: ainda há pequenas

comunidades rurais onde as pessoas precisam separar o barro da água para tomar,

cuidar da higiene pessoal ou da casa. Então queremos cobrar da agência reguladora

o cumprimento do seu papel.

É importante esclarecer também os nossos professores e professoras que residem

na  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte  que  diversas  comunidades  e  vários

bairros  da  referida  região  também não têm  o fornecimento  de  água e  esgoto.  O

argumento que usam é que essas comunidades são bairros não regularizados, como

se o poder de propriedade fosse mais importante que o direito fundamental do acesso

à água potável ou à rede de esgoto. É preciso que a agência reguladora garanta o
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direito à água e ao esgoto a essas comunidades e cobre isso do Ministério Público do

Estado de Minas Gerais, porque o referido Ministério Público assinou um termo de

ajustamento  de  conduta  proibindo  a  ligação  de  água e  luz  em  bairros  ditos  não

regularizados,  como se isso prevalecesse sobre o direito  humano fundamental  do

acesso à água e à luz. Um bairro, independentemente de estar regularizado ou não,

se lá mora uma família, se lá reside um trabalhador, um pai de família, que cuida de

seus filhos, ele tem direito, sim, a ter ligação de água, esgoto e luz elétrica. Se há

alguma divergência, se há alguma disputa entre o proprietário e o posseiro daquele

imóvel, o problema é da esfera civil.  O Estado não pode intervir nesse processo a

favor dos mais poderosos, porque o direito à água, o direito à luz,  está acima do

direito de propriedade.  Queremos que a agência reguladora de água e de esgoto

também cumpra esse papel  social  e não seja mais um cargo na estrutura fria do

Estado para satisfazer os interesses daqueles mais poderosos. É importante termos

uma agência reguladora que faça cumprir o seu papel fundamental. A agência serve

para  fiscalizar  as  empresas  concessionárias  de  água  e  de  esgoto  no  Estado.  A

agência tem de servir para dar resultados à população trabalhadora, à população que

paga seus impostos em dia, à população que exige serviços de qualidade, serviços

que atendam aos direitos humanos fundamentais.  É por isso, Sr.  Presidente,  Srs.

Deputados  e  Sras.  Deputadas,  que  o  Bloco Minas  Sem Censura  fez  um  esforço

hercúleo  nesta  semana.  Foi  feito  um esforço  tremendo  desde segunda-feira  pela

manhã e à tarde, assim como na terça-feira e na quarta-feira. Hoje o dia inteiro, nós

nos esforçamos,  conclamando o governo de Minas Gerais  para que sinalize para

nossos  professores  que  quer  reabrir  as  negociações,  que faça  um gesto  de  boa

vontade.

Sr. Presidente, estamos encaminhando no que diz respeito à votação do Diretor-

Geral da agência reguladora de águas e esgotos. Em solidariedade ao movimento

dos  professores do  Estado de Minas Gerais,  o Bloco Minas  Sem Censura  vai-se

abster da votação. Não votaremos favoravelmente à indicação do Sr. Diretor, muito

mais pela forma que pelo mérito, em solidariedade aos professores da rede estadual

de  ensino,  que  aqui  estiveram  durante  todo  o  dia,  fazendo  uma  maravilhosa

assembleia geral no espaço popular desta Casa. Vocês estão aqui acompanhando
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esse  processo  de  votação  e  compreendendo  que,  em  nome  da  obstrução,  não

votaremos a indicação do Sr. Diretor-Geral da agência reguladora de água e esgoto.

Para nós é tão importante, tão emergente essa votação, como encontrarmos uma

saída negociada, um diálogo que aponte os rumos para Minas Gerais. Minas Gerais

precisa, não tem outra saída, cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal e pagar

o  piso  salarial  dos  professores.  Nesse  sentido,  em  homenagem  à  luta  dos

professores, estamos encaminhando pela não votação do Diretor-Geral da agência

de água e esgoto do Estado de Minas Gerais.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Paulo

Lamac.

O Deputado Paulo Lamac* - Muito obrigado. Agradeço a V. Exa., regimentalista que

é,  democrata que é,  por  fazer  cumprir  o  Regimento desta Casa.  Com relação ao

processo de votação da indicação do Sr. Antônio Abrahão Caram Filho para o cargo

de Diretor da Agência Reguladora, gostaria de encaminhar pela abstenção de todos

os Deputados do Bloco Minas sem Censura, em solidariedade ao movimento dos

docentes, dos servidores da educação de Minas Gerais, que estão em uma luta justa

por melhores condições de trabalho, especialmente em defesa da educação do nosso

Estado.  Gostaria  de  fazer  esse  encaminhamento,  levando  em  consideração,  Sr.

Presidente, que a abstenção dos Deputados do Bloco Minas sem Censura será em

solidariedade  à  população  de  Minas  Gerais,  cuja  boa  parte  se  encontra  neste

momento sofrendo injustamente os efeitos da falta de uma saúde adequada, de uma

educação  adequada  e  de  uma  segurança  pública  adequada.  Então,  estamos

encaminhando  pela  abstenção  da  votação  da  indicação  do  nome do  Sr.  Antônio

Abrahão  Caram  Filho  para  o  cargo  de  Diretor  da  Agência  Reguladora,  em

solidariedade  à  população  de  Minas  Gerais,  que  vêm  sofrendo  com  as  mazelas

decorrentes do serviço insuficiente prestado pelo Estado nas áreas da saúde e da

educação. Vergonhosamente, nosso Estado tem um dos os piores salários - se não

for  o  pior  -  da  educação no País.  Não podemos,  Sr.  Presidente,  considerando a

importância, a relevância das discussões que estão acontecendo no momento, deixar

de encaminhar, tendo em vista o Regimento da nossa Casa, aos Deputados do Bloco

Minas  sem  Censura  solicitação de  abstenção dessa  votação.  Possivelmente  isso
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ocorrerá em outras votações que se sucederão. Todavia, fazemos essa abstenção da

votação da indicação do Sr. Antônio Abrahão Caram Filho para o cargo de Diretor da

Agência Reguladora porque consideramos que a prioridade é a prestação de serviço

básico à população de Minas Gerais, que nos acompanha neste momento pela TV

Assembleia. Às vezes, ela não entende que nem todos têm a visão democrática e

regimentalista de V. Exa. Isso, às vezes, incomoda e irrita alguns que têm menos

prática e, talvez, menor apreço ao processo democrático e à discussão. Estamos aqui

trazendo  o  que  é  realmente  prioritário  para  a  população  de  Minas  Gerais.

Entendemos  que  votar  indicação  para  provimento  de  cargo  de  órgão  público  é

importante,  e  temos  de  fazer  essa  discussão,  já  que  é  essa  a  atribuição  da

Assembleia. No entanto, encaminhamos pela abstenção da votação da indicação do

nome  do  Sr.  Antônio  Abrahão  Caram  Filho  para  o  cargo  de  Diretor  da  Agência

Reguladora,  porque  consideramos  ser  preciso  que  esta  Casa,  e  o  governo

principalmente, dê prioridade ao que é, de fato, prioritário.

A prioridade, indiscutivelmente, passa pelos milhares e milhares de estudantes sem

professores na sala de aula, passa pelas milhares e milhares de pessoas com acesso

insuficiente  à  saúde.  Não  temos  condições  de  encaminhar  às  Deputadas  e  aos

Deputados do Bloco Minas sem Censura algo que seja diferente da abstenção de

votação.  Não estou  levando em consideração  o  mérito.  Confesso que não  tenho

grandes conhecimentos sobre o Sr. Antônio Abrahão Caram Filho. Vamos nos abster

de  falar  sobre  isso.  São  de  responsabilidade  do  Governador  as  indicações

apresentadas  por  ele  a  esta  Casa,  indicações  de  pessoas  que  tenham  ou  não

problemas com a ficha. Essa é uma prerrogativa do Governador. Encaminhamos pela

abstenção, Sr. Presidente, porque entendemos que a prioridade deve ser a educação,

a saúde. O Bloco Minas sem Censura está firmando a sua posição. Hoje estendemos

a  mão  ao  Governador,  procuramos  o  diálogo,  estamos  fazendo  sucessivas,

exaustivas discussões com as Lideranças do governo, com as Lideranças dos blocos,

com a  Mesa desta  Casa,  em busca de uma solução que beneficie  realmente  as

prioridades do nosso Estado. Estamos encaminhando pela abstenção da votação da

indicação do nome do Sr. Antônio Abrahão Caram Filho para o cargo de Diretor da

Agência  Reguladora  de  Serviços  de  Abastecimento  de  Água  e  de  Esgotamento
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Sanitário do Estado de Minas Gerais - Arsae -, Sr. Presidente, porque o nosso bloco

compreende que devemos priorizar o que é prioritário em nosso Estado. É necessário

respeitar  a população que está acreditando na instituição Estado de Minas Gerais

para depositar ali a perspectiva de formação de seus filhos e netos. Quando um pai

matricula  o  seu  filho  em  uma  escola  estadual,  ele  está  confiando  uma

responsabilidade imensa ao órgão público, à escola pública. Não podemos deixar de

fazer essa discussão, não podemos ser irresponsáveis para com aquelas pessoas

que podem ter prejudicada a perspectiva de futuro de seus filhos, porque estamos

priorizando a votação do nome do Sr. Antônio Abrahão Caram Filho ou de qualquer

outro para qualquer órgão público deste Estado.

Estamos reafirmando o encaminhamento para as Deputadas e os Deputados do

Bloco Minas sem Censura pela abstenção da votação da indicação do nome do Sr.

Antônio Abrahão Caram Filho  para o cargo de Diretor  da Agência Reguladora de

Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas

Gerais.  Essa agência  reguladora deve exercer  o seu papel.  Temos problemas de

água, de esgoto. Muitas cidades não têm abastecimento adequado de água. Isso é

foco  de  doenças.  Ontem,  estávamos  discutindo  sobre  um  problema  de  esgoto

lançado  “in  natura”  em  um  córrego  de  Belo  Horizonte.  Existem  problemas  de

tratamento de esgoto em grande parte do nosso Estado. É necessário que a Arsae

funcione adequadamente. Neste momento, o Bloco Minas sem Censura entende que

a prioridade é encontrar solução para o problema da educação. Por isso encaminho

pela abstenção da votação da indicação do nome do Sr. Antônio Abrahão Caram Filho

para  o  cargo de  Diretor  da  Arsae.  Estamos  aqui,  regimentalmente,  fazendo  esse

encaminhamento de votação, considerando a necessidade de prestar à população de

Minas  Gerais  serviços  adequados.  Para  isso  a  população  nos  colocou  aqui.  Sr.

Presidente, o Bloco Minas sem Censura entende que não podemos fazer qualquer

outro tipo de encaminhamento de votação diferente desse, ou seja, pela abstenção

da votação da indicação do nome do Sr. Antônio Abrahão Caram Filho para o cargo

de Diretor da Arsae. Temos consciência da importância da agência reguladora, da

necessidade que o Estado tem de evoluir nessa área, mas precisa evoluir em muitas

outras áreas. Não podemos tirar da ordem de prioridades a questão da educação. Sr.
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Presidente, já me encaminhando para a conclusão, gostaria de agradecer a V. Exa.

pelo  espírito  democrático.  V.  Exa.  é  um  democrata,  um  regimentalista  que

compreende a importância do momento que estamos vivendo, em que o Bloco Minas

sem Censura deixa claro para os colegas e para toda a população de Minas Gerais,

que nos acompanha pela TV Assembleia, que estamos nos abstendo em respeito à

população, que está sofrendo com a falta da educação e com a dificuldade que o

governo  atualmente  encontra  em  equacionar  questões  básicas  dos  servidores  da

educação,  da  saúde  e  da  segurança  pública.  O  Bloco  Minas  sem  Censura  não

compactua com isso. Exigimos ações imediatas para viabilizar o final dos movimentos

grevistas que estão penalizando a população de Minas, que depositou em nós sua

confiança. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Almir

Paraca.

O Deputado Almir Paraca* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, queremos saudar de

maneira especial os educadores e servidores públicos presentes. Como esta é uma

Casa democrática, gostaríamos de reafirmar também a postura da Presidência e da

direção dos trabalhos de respeitar o espaço da minoria e garantir o contraditório. Isso

é fundamental para a democracia. Conforme aconselhado pelo Presidente, vamos

procurar manter o assunto em pauta, que é exatamente a indicação do nome do Sr.

Antônio Abrahão Caram Filho para o cargo de Diretor da Arsae-MG. Como bem dito

pelo Deputado Carlin Moura, a posição do Bloco Minas sem Censura e da Bancada

do PT é de encaminhar pela abstenção, uma vez que o problema com o qual nos

deparamos na condução dos trabalhos nesta Casa não é objetivamente ligado ao

mérito  da  questão.  Não  estamos  aqui  com  esse  encaminhamento,  tentando

desmerecer  ou  desqualificar  a  pessoa  do  Sr.  Antônio  Abrahão  Caram  Filho  para

ocupar esse importante cargo de Diretor de uma agência reguladora tão relevante no

Estado. O problema não é de mérito, mas de forma. Como também já foi apontado

pelos que me antecederam, a questão é de solidariedade à luta dos educadores do

Estado de Minas Gerais, a essa manifestação legítima e cidadã. Nós, na Casa do

povo  de  Minas  Gerais,  que  pretendemos  acolher  e  fazer  ressoar  os  grandes

interesses dos mineiros, não podemos ficar alheios, não podemos desconsiderar algo
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tão  significativo  e  importante.  Portanto,  nossa  intervenção,  como  salientado,  diz

respeito à forma, não ao mérito. Feitas essas ponderações, Sr. Presidente, apesar da

nossa ação de obstrução, somos minoria na Casa. Sabemos que, quando o governo

do Estado mobiliza  suas forças,  aciona suas bases e seus Deputados,  podemos,

usando o Regimento, retardar a votação por um tempo, mas chegará o momento em

que  ela  será  realizada,  e  o  Sr.  Antônio  Abrahão  Caram  Filho  vai  ser  finalmente

empossado, após a votação, como Diretor da Agência Reguladora de Serviços de

Água e Esgoto de Minas Gerais.

Portanto  gostaríamos  de  desejar  sucesso  para  o  trabalho  do  Antônio  Abrahão,

porque ele é importantíssimo para toda a população do Estado de Minas Gerais.

Sabemos que o serviço de água e esgoto são essenciais, fundamentais para garantir

a  saúde  da  população.  Hoje  o  saneamento  está  regulado,  por  meio  de  diversos

normativos, de várias leis, em nível federal e estadual. Temos certeza de que toda

essa legislação, se bem seguida e bem aplicada, trará bons resultados. O Sr. Antônio

Abrahão Caram Filho vai garantir a ampliação desses serviços para que estejam à

altura da população do Estado de Minas Gerais. Nossa orientação, Sr. Presidente,

para o atual e certamente referendado Presidente da Arsae-MG é que encaminhe os

projetos das diversas comunidades do Estado de Minas Gerais que ainda não são

dotadas desse serviço para o edital da Funasa. A consulta pública da Funasa está

aberta  e  se  encerra  depois  de  amanhã.  Há  muito  dinheiro  no  governo  federal,

particularmente na Funasa, no Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2.

Em  Minas  Gerais,  pelas  informações  que  obtivemos  hoje,  estamos  fazendo  o

monitoramento da adesão, do cadastramento dos Municípios e também dos projetos

da Copasa. Uma vez que nem o governo do Estado nem a Copasa têm recursos

suficientes para financiar essa dotação e levar até os Distritos, vilarejos e povoados o

serviço de água e esgoto, que o busquem onde eles estão sendo oferecidos com

abundância. Nesse instante eles estão no PAC 2, lançado pelo ex-Presidente Lula

com maestria e agora conduzido e ampliado pela Presidente Dilma. A Funasa está

com  o  edital  aberto,  com  a  carta-consulta  aberta.  A  Copasa,  certamente,  vai

credenciar-se para acessar esses recursos e fazer com que eles se transformem em

melhoria da qualidade de vida, em ações de saneamento básico. Precisamos garantir
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o acesso à água de qualidade,  à água tratada e também ao serviço de coleta e

tratamento  de  esgoto.  Lembramos,  Sr.  Presidente,  que  temos,  no  PAC  2,  nos

recursos da Funasa, um diferencial para desempate. Nós que somos do Noroeste de

Minas, da Bacia do Rio Paracatu e da Bacia do Rio Urucuia, temos esse diferencial,

como também o tem o pessoal do Norte de Minas. O diferencial que nos favorece em

relação a esse acesso aos recursos da Funasa é exatamente estarmos localizados

na Bacia do Rio São Francisco. O programa de revitalização da Bacia do Rio São

Francisco é extremamente importante, não só por ser o primeiro grande programa de

revitalização em curso no Brasil, mas também por se tratar de um programa voltado

para a bacia do rio de integração nacional, o rio que tem 80% de suas águas em

Minas.

Entendemos que esse critério de desempate não é só importante, mas eficiente e

carrega consigo uma palavra bastante utilizada, quando se trata de políticas públicas,

de integração de políticas públicas: transversalidade. É um critério transversal, que

promove o diálogo entre as várias políticas públicas. Entendemos ser esse critério

adequado, quando se trata de Minas Gerais, da Bacia do Rio São Francisco. Por fim,

Sr.  Presidente,  gostaríamos  que o  Sr.  Antônio  Abrahão Caram Filho  pudesse,  ao

exercer o cargo de Diretor da Arsae, atentar-se também para questões graves, como

a que vou destacar neste instante, a possível  contaminação do lençol freático, da

água consumida pela população de Paracatu,  pelo arsênio expelido pela mina de

ouro,  explorado pela  Mineradora  Kinross.  É  um perigo,  um problema sério  que a

população daquela cidade enfrenta. Esperamos que ações dessa natureza também

possam ser acompanhadas, observadas e solucionadas pela Arsae.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Adelmo

Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Mesa da

Assembleia de Minas, telespectadores da TV Assembleia, quero iniciar a minha fala

saudando os nossos professores e as nossas professoras do Estado. Quero tratar

aqui  seguindo  o  encaminhamento  dos  meus  colegas  que  se  manifestaram

anteriormente.  Embora  seja  importante  a  Agência  Reguladora  de  Serviços  de

Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, ela não pode e não deve ser
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colocada como questão emergencial  e  mais  importante  que temas absolutamente

atuais e urgentes. O que temos de fazer urgente hoje no Brasil, em Minas Gerais e

nesta  Assembleia?  O  que  é  mais  necessário  para  o  desenvolvimento  do  nosso

Estado, para a promoção da dignidade humana, para garantir a inclusão social, para

promover, enfim, os valores da dignidade e da cidadania? E nada é mais importante

para as boas práticas da administração deste Estado que valorizar o que ele tem de

mais  importante:  os  seus  servidores,  os  servidores  da  educação,  da  saúde,  da

segurança. Também quero dizer que reconheço que o Sr. Antônio Abrahão Caram

Filho  é  uma  pessoa  competente,  do  bem.  As  práticas  exercidas  por  todos  os

componentes do Estado têm de ser avaliadas pelo governo, que deve analisar se

essas práticas deram os melhores resultados em favor do desenvolvimento do nosso

Estado e das ações de cada um, em cada instituição. Quero lembrar que o Antônio

Caram  foi  recentemente  Presidente  do  Ipsemg,  que  está  numa  situação  de

calamidade, de enorme dificuldade e desafio. Vimos isso ontem. Certamente não é

por  culpa  dele,  Antônio  Caram,  mas  por  responsabilidade  do  governo,  que  ele

representa  naquela  entidade.  E  deu  no  que  deu  no  Ipsemg.  Espero  que  a

administração dele, sob a orientação do governo, na Arsae, não leve essa agência

reguladora às condições a que foi conduzido o Ipsemg, ou seja, a uma situação de

caos, de dificuldade, de inadimplência.

Essa é uma questão que temos de levar em consideração, não para condenar a

pessoa,  mas  para  chamar  a  atenção  desse  servidor  público  de  que  ele  tem  a

responsabilidade de conduzir a bons termos as ações da Arsae; chamar a atenção

para o fato de que a Copasa também é uma instituição de altíssima importância para

o nosso Estado de Minas Gerais, de alta importância principalmente para coletar a

água, tratá-la e ofertá-la adequadamente para a população que a consome. A Copasa

tem também uma função importante na destinação do esgoto. Temos dezenas de

Municípios em situação de dificuldade, onde a água e principalmente o esgoto não

têm o tratamento adequado, com enorme sofrimento da população e repercussões

graves para a saúde e o desenvolvimento regional.

Essa agência reguladora terá um papel decisivo do ponto de vista de fazer com que

obras que estão começadas mas não terminadas possam ser concluídas; obras que
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foram concluídas e ficaram inadimplentes, insuficientes, que deixaram de funcionar,

como  vários  Deputados  aqui  conhecemos,  sejam  recolocadas  na  lógica  do

funcionamento  adequado;  fazer  com  que  tenhamos  resultados  necessários  para

termos um ambiente preservado, possamos oferecer sanidade, uma saúde adequada

para a população e tenhamos condições de ter  a preservação das nossas águas.

Almir  Paraca,  a  situação  não  é  apenas  de  Paracatu,  cujo  lençol  freático  está

contaminado.  A agência  terá  a  responsabilidade  de  cuidar  das  nossas  águas,  e

grande  parte  está  represada.  Essas  águas  represadas,  estando  continuadamente

contaminadas  pelo  lançamento  do  esgoto  maltratado,  vão  resultar  num  enorme

prejuízo  para  o  desenvolvimento  de  Minas,  inclusive  para  geração  de  energia.

Estamos vendo que as águas contaminadas em função da modificação da acidez, de

componentes  orgânicos,  de  desenvolvimento  de  microorganismos,  levarão  a  um

enorme  prejuízo,  inclusive  para  as  represas.  E  essa  agência  tem  um  papel

importante.

Então a nossa expectativa, o nosso desejo é que o Sr. Antônio Caram possa tornar

essa agência efetiva do ponto de vista de controle das águas e de um correto projeto

de saneamento básico. Conhecemos estações de tratamento de esgoto concluídas,

com as bombas colocadas, a atividade iniciada, mas que, depois de alguns dias ou

alguns meses, pararam de funcionar. Conhecemos estações de tratamento prontas,

acabadas, mas, em razão de ser a Copasa não um órgão de prestação de serviços

de  desenvolvimento  social  que  possa  atender  às  pessoas  mais  pobres  e  mais

necessitadas, mas uma agência que tem que dar respostas inclusive ao capital, uma

agência que tem interesse do capital dentro da Copasa, que tem de responder muito

mais aos interesses capitalistas que aos interesses sociais, ela não faz as ligações

porque elas não são vantajosas do ponto de vista econômico e do interesse dessas

empresas. E o que acontece é que as pessoas que estão vivendo isso estão vivendo

uma situação de prejuízo, de doença continuada, de prejuízo das nossas águas, do

nosso meio ambiente, das nossas comunidades. Isso é absolutamente inaceitável.

Espero que a atividade da Arsae atue, efetiva e bravamente, nesse momento, a fim

de  podermos  avançar  na  melhoria  da  qualidade  do  ambiente,  na  melhoria  da

qualidade de vida da nossa população. Mas agora, neste momento da história de vida
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de Minas Gerais...

O  Sr.  Presidente  -  Por  gentileza,  gostaria  que as  senhoras e  os  senhores não

utilizassem palavras de baixo calão. Sejam bem-vindos a esta Casa. Esta Casa é do

povo. Solicito, penhoradamente, respeito ao Plenário, aos Srs. Deputados e às Sras.

Deputadas. A Presidência manifesta sua tristeza em relação a essas manifestações

inadequadas  e  observa  que  é  uma  minoria  que  se  expressa  de  forma  indevida.

Solicito a gentileza e o respeito ao Deputado Adelmo Carneiro Leão. Os senhores são

educadores e sabem que não é dessa forma que construiremos um bom Estado. Por

gentileza. Dessa forma, essa manifestação perde credibilidade, lamentavelmente. O

Deputado Adelmo Carneiro Leão não tem como utilizar a palavra.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Queria, para concluir, fazer aqui um apelo a

todos  os  parlamentares.  Queria  concluir  homenageando  as  professoras  e  os

professores do Estado de Minas Gerais. Fui professor durante 22 anos, em sala de

aula, e compreendo a angústia e o sofrimento dos professores de Minas Gerais em

relação ao abandono a que estão submetidos neste momento da história. Por isso

mesmo manifestamos nossa atitude solidária. Queria fazer aqui apenas uma reflexão.

Imaginemos todos nós, sentados neste Parlamento - não estou dizendo de um bloco

ou de outro, de um partido ou de outro -, diante da situação que vivem os professores

- e compreendo a inquietude, o sofrimento e, às vezes, até a indignação manifesta

das  mais  diferentes  formas  -,  se  votássemos  toda  a  pauta,  descêssemos  daqui,

fechássemos  este  Plenário  e  fôssemos  para  casa,  deixando  os  professores,

professoras  e  servidores  públicos  no  relento,  ao  abandono,  sem  uma  efetiva

negociação.  Se  assim  agíssemos,  não  seríamos  dignos  deste  Parlamento.  Muito

obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Pompílio

Canavez.

O Deputado Pompílio Canavez - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

educadoras e educadores do nosso Estado,  boa noite.  Nós, do Bloco Minas sem

Censura,  estamos  aqui  em  solidariedade  aos  educadores,  em  um  trabalho

democrático de obstrução da pauta. Sr. Presidente, quero falar com o senhor e com

todos os Deputados sobre a nomeação do Dr. Antônio Abrahão Caram para Diretor da
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Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

do nosso Estado. Queria aproveitar que temos aqui educadores e educadoras, que

têm o trabalho cotidiano de educar a nossa juventude e as nossas crianças, lutadores

da educação e da democracia que estão ocupando democraticamente as galerias da

Casa do povo que é a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, para falar

um pouco sobre o saneamento. Não tenho objeção alguma em relação ao nome do

Dr.  Caram  para  Diretor  da  agência  de  saneamento.  Sr.  Presidente,  Deputados  e

Deputadas, gostaria de falar sobre a criação da agência de saneamento que tem por

finalidade regular e regulamentar o serviço de água e de esgoto do nosso Estado,

mas que precisa também se preocupar com a questão do lixo. O resíduo sólido no

nosso  Estado  não  está  dentro  das  atribuições  da  Arsae.  Aliás,  a  agência  de

saneamento de Minas Gerais deve criar critérios e regulamentos para o saneamento

no nosso Estado e precisa cuidar também do lixo e do resíduo sólido. A água é tão

fantástica que, quando a tratamos, volta a ser pura e pode ser devolvida à natureza.

No entanto, isso não acontece com o lixo que é enterrado todos os dias no nosso

Estado. Na Grande BH, os lixões a céu aberto que têm danificado e contaminado os

nossos lençóis freáticos são uma preocupação muito grande.

Sr.  Presidente,  aproveito  a  presença  das  nossas  educadoras  e  dos  nossos

educadores para debatermos esse assunto.  Nós,  que estamos aqui  até esta hora

para votarmos a nossa pauta,  as  leis  e  as  indicações de que necessita  o  nosso

Estado,  precisamos  compreender  que  a  educação  em  Minas  Gerais  deve  ser

pensada  e  repensada  a  partir  também  dos  educadores.  É  preciso  reconhecer  o

trabalho,  a dedicação e o profissionalismo dos nossos educadores que trabalham

pela educação do nosso Estado, se dedicam às nossas crianças e às nossas escolas

e  substituem  muitas  vezes  o  papel  do  Estado  e  dos  Municípios.  Aqui  temos

trabalhadores que trabalham no Estado, assim como nos Municípios. É preciso que a

mesma luta aqui seja travada nos Municípios para que o piso seja reconhecido e

considerado como uma conquista da categoria e dos educadores. Essa é realmente...

O Supremo já definiu, e agora é lei  e tem de ser cumprida. Senhoras e senhores

educadores, queria dizer-lhes que os parlamentares desta Casa - aliás, tenho certeza

de que posso me referir a todos - têm uma genuína preocupação com a situação da
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educação em Minas Gerais. Volto a fazer um apelo em nome do nosso bloco, do

Bloco Minas sem Censura. Assim como todos desta Casa,  fazemos um apelo ao

governo  do  Estado  para  que  retome  as  negociações  com  a  categoria  e  os

educadores do nosso Estado. Para nós, isso é fundamental e importante. Estamos

aqui todos os dias e, se for necessário, estaremos, no final de semana e na semana

que vem, até que consigamos convencer o governo do Estado a negociar com os

nossos educadores. Sr. Presidente, finalizo o meu pronunciamento, agradecendo-lhe

pela dica. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Elismar

Prado.

O  Deputado  Elismar  Prado*  -  Novamente,  reitero  os  parabéns  a  todos  os

professores e  trabalhadores  da  educação,  que estão  resistindo bravamente nesta

noite. Sr. Presidente, queria dizer que encaminho pela abstenção à indicação do Sr.

Caram Filho como Diretor da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de

Água e de Esgotamento Sanitário. Tenho um documento em mãos, mas, como não

dará tempo de discuti-lo,  falarei brevemente. Desde 2007, fizemos um esforço, na

época, com o Deputado Weliton Prado, juntamente com o Ministério Público Estadual

e  o  Poder  Judiciário,  que  reconheceu  a  vitória  dos  consumidores  contra  o

descumprimento de normas legais pelo Estado de Minas Gerais e pela Copasa. Em

2009, a empresa ficou impedida de aumentar as tarifas de água e esgoto, em um

índice médio de 9,05%, até a criação - conseguimos uma conquista importante - de

uma agência reguladora e fiscalizadora dos serviços, conforme dispõe a Lei Federal

nº 11.445, de 2007.

Agora,  Sr.  Presidente,  entendemos que essa lei  e,  principalmente,  a criação da

Arsae  precisam  prever  auditorias  específicas,  independentes,  para  identificar

possíveis fraudes e minimizar as causas dessa ocorrência, porque percebemos uma

conta  absurda  da  Copasa.  Em  muitos  Municípios,  a  Copasa  cobra  a  taxa  dos

consumidores, mas simplesmente não realiza o serviço de saneamento. A população

paga  por  um  serviço  que  não  é  prestado.  Isso  fere  o  Código  de  Defesa  do

Consumidor. Os companheiros das galerias estão falando que há escolas do Estado

sem água, com condições sanitárias precaríssimas. Isso é um problema que afeta
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diretamente o trabalho do Diretor indicado da Arsae.

Esperamos que nessa discussão da indicação - por isso nos abstemos - haja um

aprofundamento do debate. Precisamos fazer um apelo aos Diretores da Arsae para

que não realizem nenhum processo de contratação de auditoria, como tem sido feito

nos últimos anos, sob o risco de descumprir a lei federal e a decisão judicial de 2009.

Há  um  processo  sobre  isso  e  ingressei  também  com  representação  junto  ao

Ministério Público Estadual para identificar irregularidades na Copasa. Queremos que

sejam praticadas tarifas mais baratas, porque ninguém aguenta a energia mais cara

do Brasil da Cemig e a água mais cara do Brasil da Copasa.

Para  finalizar,  Sr.  Presidente,  gostaria  de  dizer  que  preferimos  o  barulho  da

democracia que ecoa das galerias ao silêncio da ditadura. Não admitiremos tamanho

descaso com a  questão  da  educação em Minas Gerais.  É  um desrespeito  muito

grande. Reiteramos o nosso apelo para que o governo do Estado receba o Bloco

Minas Sem Censura e, acima de tudo, cumpra a determinação do Supremo Tribunal

Federal e a lei do piso salarial da educação, porque lei precisa ser cumprida.

Parabenizo todos vocês, continuem resistindo. Esperamos que o governo cumpra

essa lei. Continuaremos fazendo o enfrentamento em defesa de uma educação de

qualidade, pois,  acima de tudo, é preciso valorizar os nossos profissionais. É uma

questão  de  humanidade  com  vocês.  Não  admitiremos  que  um  professor  receba

vencimento  básico  de  R$369,00.  Sinto  vergonha  ao  falar  isso.  Esperamos  que  o

governo cumpra a lei. Parabéns e encaminhamos pela abstenção.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta fase, a Presidência vai passar

à 2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e 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 2.109/2011 e 5.092/2010, que receberam emendas na ordinária realizada

hoje, à tarde, e foram devolvidos, respectivamente, às Comissões de Fiscalização

Financeira e de Administração Pública, para parecer.

Discussão e Votação de Proposições
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O  Sr.  Presidente  -  Votação,  em  1º  turno  do  Projeto  de  Lei  nº  2.088/2011,  do

Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar as glebas de terra que

especifica à Petróleo Brasileira S.A. - Petrobras. Com a palavra, para encaminhar a

votação, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, queria encaminhar favoravelmente à

aprovação deste projeto e explicarei o motivo. Este projeto autoriza o Poder Executivo

a doar para a Petrobras o imóvel que especifica no Triângulo Mineiro. É um projeto

muito  importante  porque  há  por  parte  do  governo  da  Presidenta  Dilma  uma

expectativa de investimento no Triângulo Mineiro da ordem de R$2.000.000.000,00.

Não vimos outros investimentos em Minas Gerais  de tamanho porte. A Petrobras,

num acordo feito entre o ex-Presidente Lula e, posteriormente, a Presidenta Dilma,

escolheu o Estado de Minas Gerais, por reivindicações que vinham do governo do

Estado e das prefeituras locais do Triângulo, com anuência também da Assembleia

Legislativa. Houve a aprovação de um projeto de grande monta.

Esse projeto  viabilizará,  como eu disse,  R$2.000.000.000,00 para fabricação de

fertilizantes, suprindo a grande demanda de indústrias espalhadas na região. Hoje um

grande problema do País é exatamente o problema de fertilizantes, que faz encarecer

os insumos, o que atrapalha muito o agricultor familiar no Brasil.

O Bloco Minas Sem Censura, Presidente, é favorável evidentemente a este projeto

de investimento de R$2.000.000.000,00. Votaremos favoravelmente ao projeto. Esse

é o nosso encaminhamento. A aprovação do projeto hoje permitirá que, doando-se o

imóvel, a Petrobras possa finalizar e ultimar a aplicação desses recursos em Minas

Gerais,  que  tem  pouca  programação  de  crescimento  econômico,  o  que  estamos

denunciando aqui há muito tempo. Infelizmente o governo passado, do atual Senador

Aécio Neves, e do Anastasia não tiveram planejamento de crescimento real. Minas

Gerais cresce em virtude de exportação de minério, de produtos brutos exportados

para  a  China.  Não  há  um  investimento  organizado.  Felizmente,  o  Brasil,  com  a

Presidenta Dilma e o ex-Presidente Lula, tem investimentos programados, sendo este

um deles, o qual instituirá uma fábrica de fertilizantes, o que fará baratear os insumos

para  a  agricultura  familiar,  para  a  produção  agrícola.  Estamos  encaminhando

favoravelmente à aprovação desse projeto de grande importância.
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Isso  não  significa,  colegas  professores,  que  estejamos  nos  abstendo  de  fazer

obstrução, pelo contrário. Em seguida a esse projeto, virá o de estação ecológica. Em

arenas, queremos explicar, manteremos todo o procedimento de obstrução aqui no

Plenário.

Evidentemente,  quero  fazer  obstrução  e  estar  ao  lado  dos  professores  e  dos

trabalhadores da educação. Iremos encaminhar e votar favoravelmente a esse projeto

no dia de hoje para que a Petrobras faça esse investimento.

Muitos dizem que os projetos do Presidente Lula e da Presidente Dilma inexistem

em Minas Gerais.  No entanto, vimos exatamente o contrário.  O que existe é uma

programação  intensa  de  recursos  para  Minas  Gerais.  Esse  projeto,  Deputados,

Deputada Maria Tereza, que aqui nos escuta, é uma amostra clara de investimentos

do governo federal. São R$2.000.000.000,00 de investimentos no Triângulo mineiro.

Iremos  anunciar  também  R$2.000.000.000,00  para  Minas  Gerais  na  área  do

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar  - Pronaf.  Um projeto

como esse clareia muito, e é uma prova concreta para aqueles que dizem que não há

investimentos  do  governo  federal.  Esse  investimento  de  R$2.000.000.000,00  vai

gerar empregos, mas não é apenas isso. Significará muito para a Região do Triângulo

e para Minas Gerais. Espero que esse projeto alcance a aprovação. Continuaremos

com  todo  esse  procedimento  de  obstrução,  pelos  motivos  já  expostos.  Terei

oportunidade de falar sobre isso, daqui a um tempo, de maneira mais clara.

É um absurdo o governo fechar, neste momento, a negociação com os professores,

que estão aqui em uma situação difícil. Eles estiveram em greve, no ano passado,

durante  50  dias;  agora  estão  em greve  há 30  dias.  Isso  representa  um  prejuízo

enorme para  os  alunos  e  para  os  próprios  professores.  Então,  esperamos  que o

governo faça o encaminhamento desse processo, para que ocorra, Sr. Presidente,

uma  negociação  real  com  os  professores,  o  que  acredito  que  faremos  aqui.

Encaminhamos  favoravelmente  a  esse  projeto,  mas  encaminhamos  também  pela

continuidade do procedimento de obstrução aqui, na Assembleia Legislativa, em favor

dos professores. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Paulo

Lamac.
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O Deputado Paulo Lamac* - Sr. Presidente, o encaminhamento é muito rápido, uma

vez que o Líder já expôs as diretrizes para todos os Deputados e Deputadas do Bloco

Minas sem Censura. Votaremos favoravelmente. Queria só fazer o registro, pois já

está muito claro, visto que já foi destacado, com precisão e habitual competência,

pelo Deputado Rogério Correia, o investimento expressivo que o governo federal vem

fazendo em Minas Gerais. Certamente ele poderá contar com o voto das Deputadas e

dos Deputadas comprometidos com o nosso Estado.

O governo estadual,  mais uma vez,  vem a reboque, faz a sua contrapartida ao

investimento  de  grande  monta  do  governo  federal,  fato  que  demonstra  o

compromisso que a Presidente Dilma, a exemplo do que fez o Presidente Lula, tem

com o nosso Estado. Então isso é uma demonstração inequívoca, uma demonstração

clara para todos aqueles que tinham dúvida, que não tinham uma percepção clara da

importância  dos  investimentos  do  governo  federal  em  Minas.  Hoje  eles  terão  a

oportunidade de se redimir votando esse projeto, que fará a doação para a Petrobras

de  um  terreno.  Com  isso,  tantos  e  tantos  mineiros  serão  beneficiados,  direta  e

indiretamente, com mais esse empreendimento do governo federal.

É importante dizer, Sr. Presidente, que muitas vezes existe uma incompreensão do

volume dos recursos investidos. Esse é um investimento importante, pois, além dos

diretamente  beneficiados,  operários  que  atuarão  na  região,  vai  contribuir  para  o

barateamento do custo dos fertilizantes, dos implementos agrícolas e beneficiará não

apenas  as  pessoas  do  entorno  do  local  onde  é  feito  o  grande  investimento.  Na

verdade, um amplo número de mineiros e de mineiras poderá se beneficiar com a

redução  dos  custos  de  transporte  e  com  o  acesso  mais  fácil  aos  implementos

agrícolas.  Então,  é  muito  importante  ressaltarmos  a  grande  relevância  desse

investimento, o que leva o Bloco Minas sem Censura, sem prejuízo da estratégia de

obstrução que estamos aqui executando nesta noite, a encaminhar favoravelmente.

Isso já ficou aqui muito claro, porque nos posicionamos em defesa de Minas Gerais.

O nosso papel é defender os interesses legítimos de mineiras e mineiros. Insistimos

na necessidade de que sejam rápida e imediatamente retomadas as negociações

com a área de educação, a fim de serem solucionadas as questões que afligem as

mineiras e os mineiros que, neste momento, sofrem com as greves nas áreas de
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saúde e de educação. Estamos abertos, disponíveis ao diálogo, mas não podemos

deixar  de  encaminhar  favoravelmente  a  votação  de  um  projeto  que  trata  de

investimentos da ordem de R$2.000.000.000,00 por parte do governo federal, que,

mais uma vez, puxa o carro e traz o governo mineiro no vácuo. São investimentos de

grande monta e de grande relevância para a população do nosso Estado.

Sr.  Presidente,  deixo  aqui  o reforço ao encaminhamento  feito  pelo  nosso Líder,

Deputado Rogério Correia, pelo voto favorável a esse projeto. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a Deputada Maria

Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, não poderia deixar de dizer que a

Petrobras é muito importante para Minas Gerais. Em Betim, divisa com Ibirité, está

localizada a Regap. O nosso Bloco votará favoravelmente ao projeto de doação de

um terreno para  a  construção,  no  Triângulo  mineiro,  de um polo  da  Petrobras.  A

Prefeita  de  Betim,  com lideranças da Região  Metropolitana,  foi  inúmeras vezes  a

Brasília  solicitar  a  ampliação  da  Regap.  Os  recursos  devem  ser  investidos  não

apenas no polo acrílico, que é importante, mas também na ampliação da Regap, em

Betim, que é fundamental para a Região Metropolitana e o Estado de Minas Gerais.

Mais uma vez, deixo registrado para todos os que aqui estão e os que nos assistem

pela TV Assembleia que lideranças políticas de Betim e da Região Metropolitana têm

envidado  esforços  para  isso.  Não  podemos  deixar  que  algumas  pessoas  fiquem

mentindo, dizendo que a Regap está abandonada há muito tempo, que lideranças de

Betim não se preocupam com ela. Isso não é verdade. Pelo contrário, essa empresa

tem propiciado a arrecadação de ICMS, recursos de manutenção, além de ser muito

importante para todos, como eu disse, para Betim, Ibirité, Região Metropolitana e todo

o Estado.

Ontem, foi votado na Câmara de Betim o novo Plano Diretor do Município, com

investimentos para o novo distrito industrial, a fim de que a Regap continue cada vez

mais importante, mas a fim de que seja aberto um leque, para que outras empresas

possam propiciar recursos para o Estado de Minas Gerais. Isso é compromisso da

Prefeita de Betim, Maria do Carmo, e de várias lideranças da Região Metropolitana.

Tem o nosso voto favorável.
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Queremos  dizer  mais  uma  vez  que  somos  solidários  com  o  movimento  dos

professores. Sou professora aposentada. O piso salarial é um direito dos professores,

porque está garantido pela legislação brasileira,  por meio de um parecer  do STF.

Obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Elismar

Prado.

O  Deputado  Elismar  Prado*  -  Sr.  Presidente,  gostaria  de  encaminhar

favoravelmente  ao  projeto.  Estive  presente  no  evento  de  lançamento  do

empreendimento do gasoduto em Uberaba, com a nossa Presidenta Dilma e vários

Ministros. Isso é fundamental.  São mais de R$2.000.000.000,00 de investimentos.

Estamos em negociação com o Ministro Fernando Pimentel para que seja feita uma

extensão  do  gasoduto  Brasil-Bolívia  que  vai  até  Uberaba.  A  extensão  que

pretendemos irá até Uberlândia. As negociações estão adiantadas. O Ministro está

dialogando com a Presidenta Dilma. A implantação da fábrica de amônia em Uberaba

também reduzirá a dependência do País da importação desse importante insumo do

agronegócio.

Em  2010,  58%  da  demanda  por  amônia  no  Brasil  foi  atendida  pelo  mercado

externo. O produto será utilizado nas lavouras de algodão, laranja, cana, milho, entre

outros, na região e em outros Estados também, como Goiás, Mato Grosso e São

Paulo. A intenção realmente é tornar o Brasil autossuficiente na produção de amônia

até 2015, porque nós hoje ficamos à mercê das oscilações do mercado. O Brasil,

mesmo sendo um país de forte tradição agrícola, perdeu espaço na cadeia produtiva

de fertilizantes, por não produzir os insumos necessários, afirmou a nossa Presidente

Dilma no dia do nosso evento. Quer dizer, esse investimento de mais de 2 bilhões é

fundamental, uma participação muito forte e importante do governo federal. Estamos

na luta para fazer a extensão até Uberlândia. E isso pode ser utilizado não só na

agricultura, mas também na exploração do gás, no transporte, barateando os preços

na nossa região. Será importante não só para o desenvolvimento de Minas Gerais,

mas também do Brasil. Enfim, essa questão é fundamental. E isso vai gerar mais

recursos  para  que  o  governo  possa  cumprir  a  reivindicação  do  piso  salarial  dos

educadores. Obrigado, Sr. Presidente.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Almir

Paraca.

O  Deputado  Almir  Paraca*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  público  presente,

saudamos, mais uma vez, os nossos educadores. Queria pegar um gancho na fala do

Deputado Elismar Prado, registrando, primeiramente, que investimentos desse porte,

fundamentais  para  o  desenvolvimento  de  Minas  Gerais,  não  se  restringem  à

localidade  onde  estão  sendo  realizados.  Portanto,  o  Noroeste  de  Minas,  área  da

nossa  militância  primeira  e  maior,  certamente  também  será  beneficiado  por  esse

investimento.

Queria  destacar  fundamentalmente  a  realidade  que  estamos  vivendo  no  Brasil

neste momento, que alcança Minas Gerais. O governo Lula implantou o processo de

desenvolvimento  sustentável  no  Brasil,  e  Minas  Gerais  tem-se  beneficiado

enormemente desse cenário favorável, que projetou uma imagem muito positiva do

Brasil  lá fora, melhorando a autoestima do povo brasileiro. Como foi bem exposto

pelo  Deputado  Elismar  Prado  no  final  da  sua  manifestação,  será  por  meio  de

investimentos  desse  porte,  será  por  meio  do  desenvolvimento  continuado  e

sustentável em Minas Gerais e no Brasil que a Federação brasileira - incluindo-se as

pequenas Prefeituras do Brasil - vai ter recursos suficientes não só para honrar o piso

nacional de salários, que é uma conquista de toda a sociedade brasileira, para de fato

alavancar e dar sustentabilidade ao desenvolvimento nacional, mas para uma série

de outras questões históricas que ainda estão por ser resolvidas no Brasil, como a

erradicação  da  miséria,  para  fazer  do  Brasil  não  mais  um  país  emergente,  mas

realmente desenvolvido e que orgulhe a todos nós, brasileiros. Aí poderemos olhar

para o lado e enxergar sempre o nosso irmão fraterno, companheiro, sem distinção,

morando numa pátria verdadeira, onde os filhos são todos tratados com igualdade.

Para isso, Sr. Presidente, o piso nacional da educação é um caminho, um degrau.

Sabemos que não é tudo, mas, quando se considera que a educação é hoje o maior

bem, o maior ativo, o maior patrimônio deste mundo competitivo, temos de fazer com

que a melhoria da sua qualidade possa estabelecer-se de fato no Brasil.

A Justiça já determinou, e agora é uma questão de tempo. Precisávamos agilizar

esse processo de negociação para ficarmos desimpedidos para o recesso, com a
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consciência tranquila,  fazendo esse grande bem para a categoria dos educadores

mineiros, para o conjunto da população de Minas e para o povo brasileiro.

O Sr.  Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a Deputada Liza

Prado.

A  Deputada  Liza  Prado*  -  Quero  dizer  que  a  região  do  Triângulo  Mineiro,

especificamente Uberaba, votou favoravelmente ao gasoduto, porque tenho certeza

de que ele vai gerar emprego, vai nos ajudar. E estamos lutando e torcendo para que

haja uma extensão dele até Uberlândia. Eu e o Deputado Elismar Prado assinamos

um requerimento, em conjunto, para a audiência pública em Uberlândia. Desejo a

todos os professores e professoras que tenham muita garra. Que Deus abençoe a

luta de vocês até a vitória, assim como torcemos para que o gasoduto venha trazer

benefício para o nosso povo.

O Sr.  Presidente - Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,

aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.088/2011. À Comissão de Fiscalização

Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.759/2011, do Governador do Estado,

que altera a área da Estação Ecológica de Arêdes, criada pelo Decreto nº 45.397, de

14/6/2010,  e  dá  outras  providências.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela

constitucionalidade do projeto. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação

do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização

Financeira  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da

Comissão  de  Meio  Ambiente,  com  as  Emendas  nºs  1  e  2,  que  apresenta.  Em

discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, telespectadores da TV Assembleia,

Deputados, companheiros professores que acompanham, em greve, na Assembleia

Legislativa,  todo  esse  processo,  boa  noite,  mais  uma  vez.  Quero  justificar  o

encaminhamento  do  Projeto  de  Lei  nº  1.759/2011,  que  altera  a  área da Estação

Ecológica  de  Arêdes,  criada pelo  Decreto  nº  45.397,  em 14/6/2010,  e  que  é  um

projeto  de  lei  do  Governador  do  Estado.  Quero  encaminhar  esse  projeto,  Sr.

Presidente, para exigir do Governador do Estado explicações sobre ele. Esse projeto
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é no mínimo estranho.  O governo criou em 2010 uma reserva ecológica perto de

Itabirito. Foi necessária a criação de uma reserva ecológica, porque se discutiu, e a

própria Secretaria de Meio Ambiente viu a necessidade de criá-la, pois era uma área

em que a Vale do Rio Doce minerava, trazendo muito prejuízo ambiental. Então, pela

própria Secretaria de Meio Ambiente, criou-se uma reserva ecológica. Estranhamente

agora o governo do Estado manda um projeto permitindo que a Vale construa uma

estrada passando no meio de uma reserva ecológica, criada por ele em 2010. É, no

mínimo, estranho que o governo tenha criado a reserva e, agora, um ano depois,

permita  que  a  estrada  passe  pela  Estação  Ecológica  de  Arêdes,  em  Itabirito,

atendendo às reivindicações da Vale.

Estranhamente  também,  hoje  ou  ontem,  o  governo  anunciou  um  investimento

milionário do Eike Batista na região da Serrinha, onde também temos um projeto de

preservação da área ambiental. Ou seja, Sr. Presidente, Srs. Deputados, professores

e professoras,  mineração em Minas Gerais é uma farra. As mineradoras Ferrous,

MMX  e  Vale  fazem  o  que  querem  no  Estado.  Também  querem  fazer  alguns

minerodutos, que vão levar o minério das montanhas de Minas ao Espírito Santo e ao

Rio de Janeiro. Por  isso o governo procedeu imediatamente à desapropriação de

vários  terrenos,  mas  serão  exploradas,  sobretudo,  as  águas  de  Minas  Gerais.

Estamos tratando de assuntos importantes, os professores e as professoras estão

nos ajudando na obstrução dos trabalhos nesta Casa, mas é bom que eles saibam a

relação do governo com as mineradoras. Vocês precisam dar muitas aulas. Com o

salário miserável de R$369,00, que, com o subsídio, pode chegar a R$1.300,00, os

professores não  conseguem lecionar  em  apenas  um turno,  precisam dar  aula  de

manhã, à tarde e à noite. Muitas vezes, vocês estão na sala de aula e não sabem o

que as mineradoras estão fazendo. Mas é de se estranhar que uma reserva ecológica

criada pelo  governo  seja,  de  repente,  atingida  por  uma estrada.  Para  conduzir  o

minério, faz-se da seguinte forma: o minério é triturado, jogado no mineroduto e, para

ser  escoado  até  o  oceano,  precisa-se  de  água.  Para  serem  feitos  todos  os

minerodutos reivindicados pelas mineradoras, seriam necessários 30% da água que

abastece Belo Horizonte. Dessa forma, o minério alcançaria o mar, onde seria feita a

decantação. Daí o minério iria para a China ou para o Japão, a preço de banana. E
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ficamos aqui,  em Minas Gerais,  exportando matéria bruta,  um verdadeiro pecado,

pois o dinheiro vai para a MMX e a Vale, muito pouco retorna em benefício do Estado.

Se, pelo menos, houvesse um fundo social do minério, como o Fundo Social do pré-

sal criado pelo Presidente Lula, uma parte seria destinada à educação, à saúde. Mas

não, o dinheiro vai para o caixa único do Estado, e não sabemos o destino do que se

arrecada do minério, não havendo nenhum investimento social na área da saúde e da

educação.  E  as  nascentes,  os  córregos?  Deputados,  Deputadas,  professores,

professoras, telespectadores da TV Assembleia, tudo isso literalmente vai por água

abaixo. Fizemos uma audiência pública para questionar esses minerodutos. Foi tão

grande o questionamento de que essa água secaria as nascentes, os leitos dos rios,

que alegaram estar estudando uma forma de, depois de se decantar o minério, trazer

a água de volta. Eu disse que era uma boa, que poderiam trazer água do mar. Assim

Minas Gerais teria mar. Em vez de trazerem água doce, poderiam trazer água do mar,

realizando o sonho do Tibau. Não sei se vocês se lembram dele. Tibau foi Deputado

Federal e disse que traria água do oceano para Minas, para termos praia. Quem sabe

o Governador Anastasia vai realizar o sonho do Tibau? Tomara que não o faça, pois

vão acabar com a nossa água doce e vamos ficar com a água salgada do mar.

Tirando as brincadeiras, a coisa é séria. E eu estou encabulado de ver a pressa

desse projeto nesta Casa. Ele anda apressadamente. Entrou outro dia e já está aqui.

Existem projetos que estão longe de ser aprovados, mas esse, como é de interesse

da Vale do Rio Doce, empresa poderosa, vai numa rapidez! Nem havia sido aprovado

em 1º turno e já estava marcado para ser votado em 2º turno na Comissão de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Fico encabulado de ver a pressa com que

o Governador do Estado quer aprovar esse projeto. Agora o próprio Governador do

Estado pede urgência  e emergência  no  projeto  da  Vale  do  Rio  Doce.  Por  que o

Governador não tem urgência em resolver o problema da greve? Essa urgência o

Governador devia ter para resolver, de fato, o problema da greve dos professores.

Essa é uma urgência.  Julgo que é mais urgente que esse projeto. Sinceramente,

resolver o problema de milhões de crianças sem aula é mais urgente que aprovar, a

toque de caixa, um projeto que a Vale do Rio Doce quer. Por mais investimentos que

possa haver, as dúvidas têm de ser sanadas. Não podemos trazer desenvolvimento à



1765
____________________________________________________________________________

custa de um prejuízo ambiental. E os professores que estão, há muito, reivindicando

salários? Estiveram em greve 50 dias no ano passado e estão agora há 30 dias. Esse

é um regime de urgência. Eu pediria ao Governador para inverter: tirar a urgência

desse projeto e colocar a urgência para a resolução da greve. Essa é a proposta que

temos a fazer ao Governador do Estado. Realmente, Presidente, venho discutir esse

projeto para fazer uma obstrução pelo seu conteúdo, por uma série de dúvidas que

esse projeto suscita e também em solidariedade aos professores. Ocupo a tribuna

com dupla função: atrasar a tramitação do projeto e, ao mesmo tempo, fazer com que

o Governador raciocine no sentido de fazer com que haja prioridade para a questão

da educação.

Gostaria de lembrar que, além da greve da educação, o Governador devia ter duas

outras prioridades antes de pedir urgência e emergência no projeto da Vale. Uma

delas é a greve da saúde. Muitos estão sendo mal-atendidos nos hospitais, que estão

funcionando com escala mínima. O outro motivo é a greve da Polícia Civil, que está

em  greve  há  65  dias.  O  governo  não  mostrou  nenhuma urgência  até  agora  na

discussão desse projeto. Vamos prosseguir com a nossa obstrução amanhã.

Parece que a base do governo já está meio cansada, tem um futebol agora, já

estamos com este Plenário vazio. Ainda tenho 19 minutos, Presidente, e gostaria de

guardá-los para amanhã, para que eu possa continuar obstruindo.

Questões de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Para a obstrução ser completa, peço a V. Exa. que

verifique que não há quórum e que encerre a reunião,  preservando o tempo que

ainda  tenho.  Solicito,  Sr.  Presidente,  que  encerre  a  discussão  desse  projeto  e

encerre, de plano, a nossa reunião.

O Deputado Duarte Bechir - Recomposição, Sr. Presidente.

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 Doutor Viana) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 49 Deputados. Portanto, há quórum

para  a  continuação  dos  trabalhos.  Com  a  palavra,  para  continuar  a  discutir,  o

Deputado Rogério Correia.
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O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Presidente. A base do governo está atenta,

teremos que ficar nesta Casa até sábado.  Sr. Presidente, como dizia, esse projeto

precisa  de  uma explicação  mais  contundente.  Explicaram  que  os  caminhões  que

fazem  o  tráfego  de  minério  precisariam  passar  na  Rodovia  040.  Nesse  sentido,

atravessaria a BR-040 e cortaria a reserva ecológica. Por que não é possível, em vez

de cortar exatamente a referida reserva, exigir da Vale do Rio Doce que faça, paralelo

à BR-040, o trânsito dos caminhões? Se o problema é o grande tráfego de caminhões

- o que é verdade -, em vez de fazê-lo na BR-040, que a empresa construa uma

estrada paralela para os caminhões, que sirva não apenas aos da Vale do Rio Doce,

mas aos outros vários que trafegam pela BR-040.

O caminho mais fácil e mais barato talvez seja o de cortar a reserva ecológica, mas,

do ponto de vista ambiental, não me parece o mais correto. É preciso que haja uma

solução correta no caso deste projeto de lei também do ponto de vista ambiental, não

apenas em relação ao preço e ao tráfego de caminhões, mas fundamentalmente na

preservação da  reserva  ecológica.  Não é  possível  que o  governo tenha criado a

reserva ambiental em 2010 e, depois, disponha da própria reserva criada por ele.

Pediria ao Sr. Presidente que esse projeto de lei não fizesse parte da votação neste

momento em que caminhamos para o final do período legislativo e que o retomemos

no mês de agosto. Pediria que o referido projeto não fosse votado com tanta pressa e

que, durante o mês de julho, fizéssemos as verificações necessárias e uma visita ao

local para vermos se há outras alternativas - e creio que devem existir - para que não

haja  o  corte  dessa  reserva  ecológica.  Julgo  que  podem  existir  outras  soluções.

Portanto, peço que o projeto em tela do Governador não entre mais em votação neste

momento.

Como disse, nossa obstrução tem duplo objetivo: postergar, adiar a apreciação do

projeto até que averiguemos melhor o que pode ser feito para preservar a reserva

ecológica  e  -  como  coloquei  -  sensibilizar,  neste  momento  de  obstrução,  o

Governador  do  Estado,  Antonio  Augusto  Junho  Anastasia,  para  que  atenda  as

reivindicações  feitas  pelos  sindicatos,  como  Sind-UTE,  Sind-Saúde,  sindicato  do

Ipsemg e Sindipol, da Polícia Civil. Ou seja, tem dupla finalidade: atendimento dessas

reivindicações e abertura das negociações.
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O projeto não deve, por si só, prosperar sem uma análise mais aprofundada dos

Deputados desta Casa.

Queria dizer aos Deputados que solicitei  ao Deputado Paulo Lamac que fizesse

uma análise  mais  apurada  de  outros  caminhos  que  poderíamos  trilhar  para  não

prejudicar a reserva ecológica e, ao mesmo tempo, resolver o problema do tráfego de

minério na BR-040. O Deputado Paulo Lamac, a quem quero agradecer, com toda a

boa vontade, já está se dispondo a ir ao local fazer as visitas. Todavia não podemos

fazer isso enquanto perdurar o processo de obstrução nesta Casa, esse processo

tenso de agora.

Por isso mesmo não dá para apreciar o processo com rapidez. É necessário que o

Deputado vá, com a Comissão de Meio Ambiente, até o local,  estude alternativas,

faça  diligências  em  relação  à  Companhia  Vale  do  Rio  Doce,  peça  estudos,  por

exemplo,  do  Conselho  de  Engenharia  e  Arquitetura  quanto  a  outras  soluções,

verifique com entidades ambientalistas a validade dessa reserva ecológica e que tipo

de solução pode haver. É preciso saber se já existem outras soluções para esse tipo

de caso em outras partes do Estado ou no Brasil. Não dá para simplesmente dizer

que a Vale do Rio Doce tem pressa, que se deve deixar  essa empresa fazer,  na

reserva ecológica, sua estrada, dividindo a reserva. Ao fazer isso, como pela estrada

passa o minério, ela não será apenas dividida em duas partes, mas parte da reserva

ecológica será exterminada, em razão do pó do minério, do tráfego de caminhões.

Isso irá inviabilizar, de fato, a reserva ecológica.

Eram esses os motivos principais que havia apresentado para a não aprovação do

projeto. Já havia comunicado isso à Secretaria de Meio Ambiente, e vamos agora

prosseguir com a obstrução do projeto, tanto no primeiro como no segundo turno. A

ideia é fazer uma discussão aprofundada do projeto.

Aproveito os 2 minutos que ainda me restam para fazer uma justificativa do restante

da  obstrução  e  de  um  segundo  motivo,  que  também  expus  para  os  Deputados,

quanto à obstrução. Ainda tenho esperança de que o governo aceite negociar com os

professores. E por que tenho essa esperança? O Governador Anastasia é servidor

público e professor. Creio que o Governador Anastasia pode se sensibilizar com os

dados que estão postos pela greve atual, pela aprovação do piso pelo Supremo, que
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o estabeleceu. O Governador pode sensibilizar-se também com o argumento de que

um professor ou uma professora que recebe tão pouco não pode, no mês de agosto,

depois do recesso e das férias, simplesmente ter seu salário cortado.

Eu  lembrava  a  vários  Deputados  que  fiz  parte  do  comando  de  greve  dos

professores desde 1979. O Deputado Luiz Carlos também é sindicalista e sabe como

são as greves. Raramente vi um governo do Estado... Melhor dizendo, não me lembro

de nenhum Governador do Estado que tenha cortado o salário dos professores no

primeiro mês de uma greve. Não me lembro disso. Nem Newton Cardoso, que teve

momentos de truculência,  de exacerbação em 1987 com os professores, cortou o

salário no primeiro mês. Nem Azeredo, que considero um dos piores Governadores

que Minas Gerais já teve, fez isso. Nem Itamar Franco, nem Hélio Garcia fizeram

isso. Nenhum Governador cortou o salário do professor no primeiro mês.

Já estou terminando. Por quê? A greve não foi considerada ilegal. Os professores

estão exercendo o direito de greve, e quem é sindicalista sabe disso. Portanto não há

razão legal para se cortarem salários. Não há também razão humana para esse tipo

de corte no salário de uma pessoa que recebe um salário tão baixo, o que o leva à

luta. Acredito que o Governador Anastasia não fará isso. E espero que não o faça,

pois entraria para a história como o primeiro Governador de Minas Gerais a assim

agir, salvo engano. Farei essa pesquisa.

O Governador  entraria  para  a história  como o  primeiro  Governador  a  cortar  os

salários dos professores no primeiro mês de greve. Não acho que isso seja uma boa

marca para  o  Governador  Anastasia.  Fica  aqui  o  apelo  em favor  da negociação.

Obrigado, Sr. Presidente.

Questão de Ordem

O Deputado Paulo Lamac - Sr. Presidente, solicito verificação de quórum.

O  Sr.  Presidente  -  Deputado  Paulo  Lamac,  foi  feita  uma  chamada  para  a

recomposição  de  quórum  há  aproximadamente  5  minutos,  quando  se  verificou  a

presença de 49 Deputados.  Há,  neste  momento,  quórum para  a continuação dos

trabalhos. Com a palavra, para discutir, o Deputado Paulo Lamac.

O Deputado Paulo Lamac* - Sr. Presidente, meus caros colegas, nossos visitantes,

conforme exposto pelo Deputado Rogério Correia, fui incumbido pelo Bloco Minas
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sem Censura de proceder aos estudos com relação ao Projeto 1.759, de autoria de

Governador do Estado, que altera a área da estação ecológica de Aredes, criada pelo

Decreto 45.397, de 14/6/2010, e dá outras providências.

Sr. Presidente, em primeiro lugar, acho que seria,  de fato, relevante a leitura de

parte do  parecer  do 1º  turno da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável,  uma vez que ela procede a analise bastante pertinente a respeito da

situação. Então, gostaria de pedir licença às Sras. Deputadas e aos Srs. Deputados

até mesmo para prestar  esclarecimentos à população de todo o Estado,  que nos

acompanha pela TV Assembleia. Certamente, milhares de mineiros nos acompanham

neste momento, então gostaria de proceder à leitura.

(- Lê:) “De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera a

área da Estação Ecológica de Aredes, criada pelo Decreto nº 45.397, de 2010, e dá

outras  providências.  Publicada  no  ‘Diário  do  Legislativo’  em  20/5/2011,  foi  a

proposição preliminarmente examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem agora o projeto a

esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito,  nos termos do art.188 c/c

art.102, VII, do Regimento Interno. A proposição em análise visa suprimir 9,33ha dos

1.157,8556ha da Estação Ecológica de Aredes”.

Portanto, estamos falando de pouco menos de 10ha que estariam sendo ocupados

pela estrada e pela sua área de influência e de aproximadamente 1.160ha ocupados

pela reserva. Entrada no Município de Itabirito, de modo a permitir a execução das

obras  de  infraestrutura  de  ligação  viária  entre  os  complexos  minerários  Pico  e

Fábrica,  é  uma mina  no  Município  de  Ouro  Preto  e  uma mina  no  Município  de

Itabirito. Na mensagem que encaminha o projeto, argumenta-se que a medida visa

eliminar o trajeto de caminhões pesados que transportam minérios oriundos desses

complexos minerários pela Rodovia 040. Então, é a alegação de que cerca de 800 a

2.000  caminhões  circulam  por  dia,  fazendo  a  ligação  entre  esses  dois  polos

minerários. Dessa forma, a implementação do projeto reduziria significativamente o

número de caminhões na BR-040, em um trecho em que existem recorrentes relatos

de problemas que envolvem caminhões,  especialmente  caminhões carregados de

minérios.
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Foi  justificado ainda que uma forma de mitigar  os  possíveis  impactos  à  função

ecológica  da  unidade  de  conservação  seria  a  doação  proposta  pelas  empresas

proprietárias dos referidos complexos. Estão se comprometendo a doar uma área de

38ha, a ser anexada à estação ecológica. Veja bem, Sr. Presidente; se, por um lado,

existe uma estação ecológica de grande porte, de 1.160ha, que será cortada numa

faixa de aproximadamente 1,5km, com uma área de influência de cerca de 9ha, por

outro lado, aproximadamente 38ha de reserva serão incorporados.

Questões de Ordem

O Deputado Paulo  Lamac  -  Sr.  Presidente,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  queremos

discutir aqui um tema importante, mas gostaria de compartilhar com os colegas esse

estudo que desenvolvemos sobre esse projeto. Parece-me que não temos condições

para continuar essa discussão. Solicito de V. Exa. que encerre de plano esta reunião,

a fim de continuar fazendo uso do restante do meu tempo na reunião de amanhã.

O  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Sr.  Presidente,  solicito  a  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 Dalmo Ribeiro Silva) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 46 Deputados. Portanto, há quórum

para a continuação dos trabalhos. Por gentileza, a Presidência solicita respeito a esta

Casa, aos mineiros e aos Deputados. A segurança poderia identificar, por gentileza,

aqueles que estão destilando palavras de baixo calão. A Presidência solicita respeito.

Vivemos  num regime democrático,  mas o  respeito  deve  prevalecer.  Por  favor,  as

manifestações ordeiras são merecedoras do nosso apoio e da nossa consideração.

Aquelas distantes desse campo haverão de ser evitadas. Sejam bem-vindos,  esta

Casa  é  de  vocês,  é  do  povo,  mas  não  podemos  abdicar  da  ordem.  Arroubos  e

palavras  inadequadas  não  serão  acolhidas  por  esta  Presidência.  O  bom

comportamento será aplaudido, acolhido por esta Casa.

Questão de Ordem

O Deputado Paulo Lamac - Sr. Presidente, quando solicitei o término da reunião, de

plano,  faltavam 24 minutos  para  o  meu pronunciamento.  Se V.  Exa.  me permitir,
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gostaria de fazer uso desses minutos. Como o procedimento é regimental, gostaria

que fosse reposto o meu tempo, quando da verificação de quórum.

O Sr. Presidente - Deputado Paulo Lamac, sua solicitação não procede, uma vez

que o art. 163 do Regimento Interno dispõe que: “Os apartes e as questões de ordem

consentidos pelo  orador  e os  incidentes por  ele  suscitados  serão computados no

prazo de que dispuser para seu pronunciamento.” Com a palavra, para continuar a

discutir, o Deputado Paulo Lamac.

O  Deputado  Paulo  Lamac*  -  Presidente,  em  que  pese  não  concordar  com  a

interpretação  do  Regimento,  respeitamos  sua  liderança.  Mas  fico  satisfeito  e

agradecido com o retorno e o prestígio dos Deputados, que nos agraciam nos breves

momentos que nos restam do nosso pronunciamento. Fazer uso dos 24 minutos que

nos eram devidos sem a presença dos nobres pares não teria o mesmo brilhantismo,

a  mesma  importância.  Fico  agradecido  pela  presença  dos  Deputados  e  das

Deputadas, que retornaram a este Plenário.

Estávamos dizendo de uma reserva com área de cerca de 1.160ha e da cessão de

cerca  de  9ha  para  a  construção  dessa  estrada.  A proposta  é  que  a  ela  sejam

anexados  cerca  de  38ha,  na  sua  parte  inferior,  a  ser  cortada  pela  rodovia.  Vou

continuar  essa  análise,  com  bastante  brevidade,  pois  a  questão  é  bastante

interessante e complexa,  envolvendo benefícios e prejuízos para a sociedade e a

biodiversidade.  Assim  diz o parecer da Comissão de Meio Ambiente. De um lado

estão os frequentes pleitos da sociedade em relação às condições de tráfego na BR-

040 e os impactos das comunidades que habitam bairros lindeiros à rodovia, como os

recorrentes  atropelamentos,  os  danos  causados  aos  automóveis  e  a  constante

presença da poeira do minério. Por outro lado, está a rica e frágil biodiversidade do

Quadrilátero Ferrífero, já ameaçada pelo avanço da mineração e da urbanização na

região, que neste momento se encontra vulnerabilizada,  em vista da iminência da

abertura dessa estrada no interior  da Estação Ecológica Estadual de Arêdes para

escoar o minério.

No  que  se  refere  às  demandas  pertinentes  à  BR-040,  a  Assembleia  tem-se

empenhado em promover discussões e buscar soluções junto a empresas e órgãos
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públicos, especialmente a partir  de 2007. É importante ressaltar  a atuação do ex-

Deputado Estadual, atualmente Deputado Federal Padre João, que vem levantando

esta questão, a iminência de uma intervenção para reduzir o fluxo desses veículos na

BR-040,  há  muitos  anos.  Então é  indiscutível  o  mérito  da  proposição  no  que diz

respeito à retirada desses veículos de carga da BR-040. Por outro lado, no que se

refere à conservação da biodiversidade da região, esta Casa também protagonizou

importantes ações. Podemos dizer, por exemplo, na região, a criação da Comissão

Especial das Serras da Calçada e da Moeda. Nesses debates tivemos o Ministério

Público Estadual, cuja atuação na proteção do patrimônio natural e cultural da região

é indiscutível. E, no que se refere especialmente à região de Arêdes, esta instituição

teve papel fundamental na efetivação da criação da unidade de conservação. Isso

porque, desde a década de 1970, o governo estadual nutria planos de estabelecer um

parque  na  região  de  Arêdes  –  conforme  se  verifica  em  projeto  elaborado  pela

Fundação João Pinheiro em 1976 –, mas a criação dessa área protegida só viria a

ocorrer em 2010, após negociações que contaram com a participação desta Casa e

do Ministério Público Estadual.

Em abril de 2009, foi celebrado um termo de ajustamento de conduta – TAC – entre

o  Ministério  Público  e  a  empresa Herculano  Mineração  Ltda.,  que construiu  uma

barragem  de  rejeitos  em  terrenos,  os  quais,  posteriormente,  descobriu-se

pertencerem à Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais – Cetec –, entidade

vinculada  ao  Estado  de  Minas  Gerais.  Esse  TAC,  produto  do  Inquérito  Civil  nº

0024.08.000497-1,  contou  com a  interveniência  da  Secretaria  de  Estado de Meio

Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  –  Semad  –,  da  Cetec  e  do  Instituto

Estadual de Florestas – IEF – e estabeleceu uma série de medidas compensatórias a

serem adotadas pela referida empresa, que interferiram positivamente na criação da

unidade de conservação.

Assim,  a criação da Estação Ecológica de  Arêdes se fundamentou na proteção

desse  patrimônio  histórico-arqueológico.  Pelo  levantamento,  há  uma  relevância

histórica e arqueológica até superior à questão ambiental, relacionada com o ciclo do

ouro do Brasil Colônia, na conservação da biodiversidade da área; considerada, pelo
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documento “Biodiversidade em Minas Gerais: Um Atlas para Sua Conservação”, de

importância biológica para a flora e para avifauna, especialmente para a herpetofauna

e, extrema e potencialmente, para invertebrados; na manutenção da quantidade e da

qualidade dos recursos hídricos,  que contribuem para o abastecimento público do

Município de Itabirito; e no desenvolvimento de pesquisas científicas.

Presidente,  eu  gostaria  de  colocar  que  os  levantamentos  demonstram  essa

ambiguidade, da importância da efetivação dessa via para a retirada dos veículos da

BR-040, a qual ratificamos e não temos dúvida, e algum eventual risco a que o meio

ambiente estaria exposto. Mas é importante colocar, por justiça, que, no local em que

se pretende colocar essa estrada, já existe hoje uma estrada de terra que apenas

seria  readequada  para  a  passagem  desses  caminhões.  Estamos  procedendo  à

análise  solicitada  pelo  Deop.  Temos  intenção  de  fazer  a  visita  que  o  Deputado

Rogério Correia mencionou, se possível,  ainda amanhã. Até o presente momento,

gostaria de compartilhar uma informação com os colegas, uma vez que o tempo já se

está escoando. Tenho a interpretação de que a relevância para os usuários da BR-

040 e para aquela população que, há décadas, vem reivindicando a retirada desses

caminhões pode justificar a intervenção, uma vez que os estudos ambientais a que

tivemos  acesso  até  o  momento  demonstram  que  os  impactos  não  seriam

significativos  uma  vez  que  já  existe  a  estrada  aberta,  e  temos  as  fotos  que

comprovam isso. Por outro lado, ainda estamos aguardando mais elementos. Se tudo

der  certo,  amanhã,  possivelmente  concluiremos  a  discussão  desse  projeto,  e  já

teremos  mais  dados  para  a  época  do  encaminhamento  da  proposta,  quando

poderemos apresentar um posicionamento definitivo em relação a essa questão, que

realmente apresenta uma ambiguidade entre a vida das pessoas que circulam na BR-

040  e  a  preservação do meio  ambiente.  É  uma questão complexa,  pois  existem

outras áreas de preservação no entorno que se agregariam a essa área de 38ha que

propõem seja reunida  ao trecho cortado da reserva  de Arêdes.  Acredito  que,  até

amanhã, teremos condições de apresentar ao Bloco um encaminhamento adequado,

com todos os critérios para acertamos e beneficiarmos o povo mineiro.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Almir Paraca.
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O  Deputado  Almir  Paraca*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas,

público presente, público da TV Assembleia, queremos participar desta discussão por

entendermos que estamos vivendo um processo em nível planetário que nos impele,

nos move a todos, a conhecer os impactos ambientais das diversas atividades. Hoje é

imperativo para os empreendimentos que se consideram ecologicamente corretos e

viáveis que a dimensão ambiental seja claramente computada e considerada como

um  componente  efetivo  real  do  processo  produtivo.  Assim,  no  preço  final  dos

produtos  de  qualquer  atividade,  o  componente  ambiental  tem  que  ser  avaliado,

computado, considerado. Sem isso, o preço e o impacto provocado não comporão

efetivamente o processo.

Portanto,  Sr.  Presidente,  quando se trata -  como é o caso -  de se alterar  uma

estação ecológica, entendemos que é necessário um estudo aprofundado, como bem

disse  o  Deputado  Paulo  Lamac,  que  ainda  concluirá  os  estudos,  já  que  está

encarregado pelo Bloco Minas  sem Censura  de  fazer  as  análises de forma mais

detida  e  trazer  um parecer  conclusivo,  definitivo,  não  apenas  para  o  Bloco,  mas

também para o conjunto da Casa. As informações com que podemos trabalhar até

aqui mostram que existem ganhos e perdas, como em qualquer atividade. De um

lado, essa via que cortará parte efetiva da reserva representará um ganho ao retirar

um trânsito pesado de muitos caminhões e veículos de uma rodovia federal, a BR-

040,  facilitando seu fluxo normal  e diminuindo os impactos que a depreciam. Por

outro  lado,  existem  impactos  negativos,  particularmente  na  fauna  da  reserva  da

estação ecológica.

Isso porque,  se uma via  vai  atravessar  ou  cortar  uma reserva  ou uma estação

ecológica sem um corredor ecológico, que é o instrumento adequado para garantir o

trânsito sobre segurança dos animais e, portanto, daquela fauna local,  certamente

esse é um componente que precisa ser considerado. Sem corredor ecológico, sem as

melhores reservas possíveis, sem essa garantia de que sejam conectadas umas às

outras, garantindo e protegendo o trânsito da fauna dessas reservas, o prejuízo é

iminente e precisa ser computado porque ele acontecerá. Então há ganhos de um

lado e perdas de outro. É preciso aprofundar o nosso debate.
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Lembramos  que,  dos  vários  modelos  de  unidades  de  conservação  previstos  e

contemplados na nossa legislação, a estação ecológica é o mais rígido. Costumo até

brincar que é proibido olhar para a estação ecológica, porque nenhuma atividade é

passível  de  ser  desenvolvida  nela,  a  não  ser  a  proteção,  evidentemente,  e  a

pesquisa.  Portanto,  quando  se  propõe  cortar  uma  estação  ecológica  com  uma

estrada, ficamos nos questionando e perguntando, Sr. Presidente, como equacionar a

rigidez  da  legislação  para  esse  modelo  de  unidade  de  conservação,  a  estação

ecológica, com um trânsito pesado, e não só porque o que trafegará nessa estrada

serão caminhões de minério, mas também do ponto de vista do tráfego, do volume e

da  quantidade  de  caminhões  que  estarão  transitando,  indo,  levando  o  minério  e

voltando para recarregar e reabastecer.

Queria  aproveitar  para  me  dirigir  ao  nobre  Deputado  Paulo  Lamac,  que  está

encarregado de  aprofundar  esses  estudos.  É  exatamente  esse aspecto  de  como

conjugar  essa  rigidez  de  proteção  que  a  legislação  preconiza  para  estações

ecológicas com um trânsito intenso na legislação. Além disso, gostaria também de

conhecer melhor quais são as justificativas para que a área seja acrescida, a fim de

compensar a área que será suprimida com a estrada,... Por que essa área acrescida

não está localizada do outro lado do projeto? Não da área menor,  que é onde a

estrada passará. Aliás, ela fará um corte longitudinal, deixando uma beiradinha da

reserva da estação ecológica. Por que não acrescer do outro lado, uma vez que,

numa  área  menor,  certamente  o  trânsito  de  animais  sem  um  corredor  ecológico

diminuirá os riscos em razão obviamente do volume e da quantidade de animais que

poderão trafegar naquela via, correndo risco, portanto, de serem acidentados. Então

é mais um dado que colocamos para a apreciação e observação do nobre Deputado

Paulo Lamac.

Gostaríamos de nos reportar, Sr. Presidente, ao parecer elaborado pela Comissão

de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável.  O  relatório  elaborado  pela

comissão foi apresentado em 1º turno exatamente porque a comissão se debruçou

sobre  o  assunto,  consultou  a  legislação  federal  e  estadual  e  trouxe  importantes

considerações. Gostaria de fazer a leitura desse parecer.
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“De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera a área da

Estação  Ecológica  de  Arêdes,  criada  pelo  Decreto  nº  45.397/2010,  e  dá  outras

providências.  Publicada  no  ‘Diário  do  Legislativo’  em  20/5/2011,  foi  a  proposição

preliminarmente examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade.  Vem  agora  o  projeto  a  esta

comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102 do Regimento Interno.”

Observemos  então  a  fundamentação:  “A  proposição  em  análise  visa  suprimir

9,33ha  dos  1.157ha  da  Estação  Ecológica  de  Arêdes,  situada  no  Município  de

Itabirito, de modo a permitir a execução das obras de infraestrutura de ligação viária

entre  os  Complexos  Minerários  Pico  e  Fábrica,  localizados,  respectivamente,  nos

Municípios  de  Itabirito  e  Ouro  Preto.  Na  mensagem  que encaminha o  projeto,  o

Governador do Estado argumenta que a medida visa eliminar o tráfego de caminhões

pesados  que  transportam  minérios  oriundos  desses  complexos  minerários  pela

Rodovia BR-040, melhorando a qualidade da vida e reduzindo o número de acidentes

rodoviários em certo trecho. O Governador do Estado indica ainda que, como forma

de mitigar os possíveis impactos à função ecológica da unidade de conservação, as

empresas proprietárias dos referidos complexos se comprometeram a doar área de

38,7ha a ser anexada à estação ecológica.”

Fazendo uma continha rápida, se suprimirmos 9,3ha, em função da estrada que

cortará a estação ecológica, e acrescentarmos 38,7ha, que serão anexados a mesma

estação, considerando pura e simplesmente o aspecto quantitativo, efetivamente há

um ganho. Retomo o argumento inicial que apresentei: necessidade de um corredor

ecológico que fica impossibilitado em função da estrada. Não é possível fazer um

corredor ecológico numa área que tem efetivamente um corte, uma estrada cortando

aquele espaço.

Continuando o relatório, Sr. Presidente. “A questão é complexa, envolve benefícios

e prejuízos para a sociedade e para a biodiversidade. De um lado, estão frequentes

pleitos da sociedade com relação às condições de tráfego da BR-040 e aos impactos

das comunidades que habitam bairros lindeiros à rodovia, tais como os recorrentes
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atropelamentos e danos a automóveis e a constante presença da poeira do minério.

De outro, está a rica e frágil biodiversidade do Quadrilátero Ferrífero, já ameaçada

pelo  avanço  da  mineração  e  da  urbanização  da  região  e,  nesse  momento,

vulnerabilizada em vista da eminência da abertura de uma via de escoamento de

minério no interior da Estação Ecológica de Arêdes.

No que se refere às demandas pertinentes à BR-040, a Assembleia Legislativa de

Minas Gerais tem se empenhado em promover discussões e buscar soluções junto a

empresas e órgãos  públicos,  especialmente  a partir  de  2007.  Entre  essas ações,

destacou-se  a  realização,  pela  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas, de visita técnica ao trecho da rodovia compreendido entre os Municípios de

Belo Horizonte e Conselheiro Lafaiete.”

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Almir Paraca, percebo que V.

Exa.,  com  muita  propriedade,  está  discutindo  o  projeto  dessa  reserva  ecológica.

Querem fazer uma estrada que corta essa reserva, o que eu havia procurado discutir

no início do projeto. V. Exa. cita pontos importantes.

De fato há o oferecimento de uma área de Minas em hectares equivalentes. Na

verdade,  essa  área,  embora  equivalente,  será  cortada  ao  meio  pela  estrada.  A

reserva ecológica ou parte dela certamente será cortada. Gostaria que V. Exa., que

tem grande conhecimento na área ambiental, pudesse nos dar esclarecimentos sobre

isso.  Uma estrada que corta parte  de uma reserva florestal,  com caminhões que

conduzem minérios, etc., por mais que queiramos, por mais que esteja colocado no

projeto  que  a  área  será  compensada  com  outra,  parece-me  que  oferece  riscos.

Haverá  riscos  para  todas  as  características  de  seu  bioma,  principalmente  se  ali

houver nascentes, leito de rios. Mesmo a flora e a fauna dessa reserva ecológica

poderão ficar prejudicadas. Ficará prejudicada não apenas aquela parte por onde a

estrada passa, mas também o conjunto, em razão do pó do minério, dos caminhões

que por ali passam, da trepidação. Tudo isso levará prejuízo a uma parte importante

da  reserva  ecológica,  que,  no  meu  entendimento,  poderá  ficar  completamente

descaracterizada.

Esse estudo precisa ser feito com maior rigor. Ao que me consta, e depois gostaria
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que V. Exa. observasse isso também, não existe um estudo de impacto ambiental e

do que aconteceria a essa reserva ecológica com esse novo quadro. Pelo que tenho

visto,  não  existe  ainda  por  parte  dos  órgãos  do  governo  do  Estado  um  estudo

detalhado que pudesse viabilizar essa obra. Acho temerário que algo aconteça sem

esse estudo.  O Ministério  Público também ainda não foi incumbido de fazer  essa

análise.  Todo  cuidado  que  se  teve  para  criação  da  reserva  ecológica  não  está

havendo agora para desfazê-la. Não foi solicitado parecer do Ministério Público. As

entidades ecológicas não foram ouvidas e consultadas. Haverá prejuízo realmente

grande a uma reserva ecológica que se pretendia fazer. O próprio governo, no ano de

2010, decretou sua existência.

Os problemas da BR-040 já existiam há muito tempo. Não estou convencido de que

esse projeto é necessário e de que não possa haver outras alternativas. Esclareço

aos Deputados que, além do mais, o Deputado Paulo Lamac se dispôs a fazer um

estudo mais detalhado, a visitar a região, a procurar o Ministério Público, enfim, a

fazer, mesmo no recesso, uma observação sobre o que de fato tem acontecido na

região. Ele está fazendo isso. Enquanto se propôs a fazer isso, o que discutimos aqui

e comuniquei à Comissão e aos Deputados, o projeto passou a tramitar com rapidez

na Casa. O governo pede agora regime de urgência para ele, sendo que tínhamos

combinado outro  tipo de  comportamento em relação a esse projeto.  Estranha-me

muito que o comportamento seja de agilizar um projeto sem dar chance de um estudo

ser feito. Realmente nos estranha a rapidez de tramitação desse projeto, assim como

suas consequências.

Esse  projeto  não  pode  prosperar.  Apresentamos  emendas.  Esse  projeto,  de

qualquer forma, não será votado hoje. Digo isso até para esclarecer os professores,

que  quero  cumprimentar  por  estarem  aqui  até  agora,  combativamente,  querendo

mostrar ao Governador  do Estado que eles  estão aqui com justas  reivindicações.

Hoje eles nos ajudam na obstrução na Assembleia Legislativa com uma reivindicação

muito justa. Não podem ser confundidos, e não são, com agentes que vieram aqui

fazer  baderna ou coisa parecida.  Vieram contribuir  com o processo de obstrução

nesta Casa, o que é justo, bem porque estão em greve há mais de 30 dias em razão
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de  uma  questão  legal,  o  piso  salarial,  pelo  qual  a  categoria  luta.  Piso  esse

estabelecido,  V.  Exa.  sabe  muito  bem,  pelo  Supremo  Tribunal  Federal.  Queria

esclarecer que esse projeto não será sequer votado hoje. Há uma emenda de minha

autoria,  que, obrigatoriamente, remete o projeto à Comissão, para que ele seja lá

analisado. Então o projeto não será votado aqui hoje. Alguns Deputados podem estar

aqui  com  a  boa  intenção  de  votá-lo  hoje,  mas  peço  que  observem  essas  duas

questões:  o  projeto  não  foi  amplamente  discutido  e  muitas  questões  não  foram

resolvidas. De qualquer forma, ele não será votado hoje. Vários Deputados querem

ainda fazer suas discussões. O Deputado Elismar Prado já está inscrito, bem como o

Deputado  Pompílio  e  o  Deputado  Gilberto.  Além  disso,  o  projeto  será  remetido

posteriormente à Comissão e não será votado hoje.

Queria comunicar aos Deputados que, em relação a este projeto, eu, pessoalmente,

apresentarei emenda de redação. Não admito que os projetos sejam votados nessa

velocidade, sem que os fatos sejam verificados. Em relação a esse projeto, não é

nenhuma  radicalização  no  procedimento  de  obstrução,  mas  apresentarei  uma

emenda de redação a ele, que não poderá ser votado sem que se dê oportunidade de

verificar direito o que está acontecendo nessa área. Outro dia, eu já havia dito ao

Presidente da Casa que não concordo com o fato de esse projeto ser apresentado.

Eu tinha até entendido, Sr. Presidente, que esse projeto não entraria em discussão e

que não seria votado neste semestre. Estranha-me a pressa, e cobro do Presidente

da Casa uma atitude para que esse projeto não seja incluído na pauta, pois considero

uma quebra de  acordo,  considerando-se o que tinha sido  discutido em relação à

matéria. Queria prestar esses esclarecimentos, até para não pensarem que isso é

alguma  medida  de  retaliação  minha.  Não!  Já  havia  dito  isso  ao  Presidente

anteriormente. Apenas comunico isso ao conjunto de Deputados, aproveitando para

parabenizá-lo pela observação que faz a esse projeto. Parabéns!

O  Deputado  Almir  Paraca*  -  Obrigado,  Deputado  Rogério  Correia.  É  preciso

primeiro reconhecer que Minas Gerais tem-se notabilizado, e a Casa é a principal

responsável por isso. Minas Gerais é reconhecido como um Estado que tem uma

legislação ambiental avançada, sintonizada com as grandes questões apresentadas
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não  só  no  cenário  nacional,  mas  também  no  cenário  mundial  e  planetário,

ressalvadas algumas questões, a exemplo do deslize, do tropeço no tocante à mata

seca, principalmente se considerarmos que o próprio governo do Estado, por meio do

Idene, em uma parceria com o Ministério do Meio Ambiente, realizou um estudo na

região Norte de Minas em que se evidencia o risco concreto de desertificação de

extensas áreas do Norte de Minas, áreas de mata seca, desmatadas e incorporadas

à produção agropecuária. Aliás, mais à pecuária do que à agricultura, sem os devidos

cuidados,  sem  observar  efetivamente  a  legislação,  colocando  em  risco  de

desertificação  amplas  áreas  do  Norte  de  Minas.  Na  ocasião,  Deputado  Rogério

Correia, na legislatura passada, tivemos a oportunidade de intervir, de apresentar a

nossa posição. À época, a posição da Bancada do PT, infelizmente, não era unânime,

apresentava  divergências  internas.  Todavia,  a  maioria  da  nossa  Bancada,  na

legislatura passada, posicionou-se com muita clareza por não flexibilizar a legislação

federal com relação à mata seca no Norte de Minas, ou seja, por aplicar a legislação

federal “ipsis litteris” à questão da mata seca no Norte de Minas. Hoje, está muito

claro esse risco em um estudo oficial, formal, do governo do Estado em parceria com

o governo federal, por meio do Ministério do Meio Ambiente.

Reconhecemos os avanços de uma legislação importante  que temos em Minas

Gerais, reconhecemos o esforço de organização da sociedade civil para aplicar essa

legislação,  principalmente  no  que  diz  respeito  à  proteção  dos  recursos  hídricos.

Reconhecemos o esforço de organização dos comitês de bacias, das agências de

bacias  em  iniciar  a  aplicação  da  legislação  que  traz  o  conceito  do  consumidor-

pagador ou do poluidor-pagador, para que a proteção possa ser feita com recursos

advindos  das  próprias  atividades  que  utilizam  os  recursos  hídricos  em  grande

quantidade. Temos de reconhecer e elogiar tudo isso em Minas Gerais.

No  que  diz  respeito  às  reservas  ecológicas  do  Estado  de  Minas  Gerais,  nas

diversas modalidades de conservação existentes, necessitamos fazer  nesta Casa,

Deputado Pompílio Canavez, um profundo estudo para conhecer de perto a realidade

dessas  unidades  de  conservação.  Existe  um  grande  problema:  muitas  dessas

reservas foram desapropriadas, instituídas, mas os antigos proprietários não foram



1781
____________________________________________________________________________

indenizados.  Existe  um  grande  passivo  do  governo  do  Estado  para  com  esses

produtores. Isso precisa ser resolvido.

Outro problema associado com as unidades de conservação é a capacidade de o

Estado  implementar  a  política  pública  que  orientou,  subsidiou  a  implantação  das

unidades de conservação.  A maioria  dos  parques,  a  maioria  dessas unidades de

conservação não tem pessoal suficiente para que a proteção dessas áreas seja feita.

Nem o Instituto Estadual de Florestas - IEF - nem a Polícia Florestal estão preparados

para implementar essa proteção. Um exemplo disso é uma área que acompanho de

perto,  a  estação  ecológica  de  Sagarana.  Para  quem  não  sabe,  Sagarana  é  um

Distrito de Arinos. O segundo assentamento de reforma agrária de Minas Gerais foi

implantado  em  Sagarana.  A  área  de  reserva  legal  desse  assentamento  se

transformou, por meio de um acerto entre o Incra e o governo do Estado, em uma

estação ecológica. A reserva legal era protegida, portanto, com bastante rigidez. A

estação  ecológica  não  permite  o  que  algumas  unidades  de  conservação  mais

flexíveis permitem. Não permite, por exemplo,  nenhuma atividade extrativista. Não

permite sequer  atividades turísticas,  Deputado Paulo Lamac,  como algo que está

crescendo e serve  de renda para  muitos  agricultores que foram expulsos dessas

áreas  durante  os  processos  de criação  das  unidades  de  conservação.  Estou  me

referindo à observação de animais ou de pássaros, atividade que cresce no campo do

turismo.  Nem  mesmo  atividades  simples  como  essas,  que  não  agridem  o  meio

ambiente,  se  forem  bem  conduzidas,  são  permitidas  nessas  unidades  de

conservação, classificadas como estações ecológicas.

Em  Sagarana,  infelizmente,  existe  um  grande  desmatamento,  com  clareiras

enormes dentro da estação ecológica. Por exemplo, madeiras de lei, principalmente

aroeiras, que têm proteção, estão sendo derrubadas, retiradas de forma sistemática

da estação ecológica.

Precisamos fazer esse estudo mais amplo, não exclusivamente sobre o Projeto de

Lei  nº  1.759/2011,  que  estamos  discutindo,  mas  em  relação  ao  conjunto  dessas

unidades de conservação, porque são muitas e importantes. É preciso protegê-las

para que o espírito da decisão política que as criou seja de fato preservado.
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Questões de Ordem

O Deputado Almir Paraca - Observando, de plano, Sr. Presidente, que não temos

quórum para a continuação dos trabalhos, solicitamos o encerramento da reunião.

O Deputado Tiago Ulisses - Recomposição de quórum, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda

à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

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

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 46 Deputados. Portanto, há quórum

para a continuação dos trabalhos.  Com a palavra, para discutir, o Deputado Adelmo

Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr.  Presidente, Srs. Deputados, assessoria

presente, professores, quero iniciar afirmando que este trabalho que estamos fazendo

aqui  está  fundado  no  princípio  da  solidariedade.  Em  solidariedade  à  luta  dos

professores e na tentativa de sensibilizar o governo para que haja efetiva negociação,

estamos fazendo obstrução nesta Casa e vamos fazê-la no limite de nossas forças,

não é Deputado Paulo Lamac? Quero dizer que nos honra muito fazer esta discussão

com a presença dos parlamentares, embora o jogo do Brasil esteja quase no final..

Questão de Ordem

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Considerando que não temos quórum, vou

pedir que suspendamos a reunião, que encerremos os trabalhos. Na próxima reunião,

continuaremos o debate Peço que encerre, Sr. Presidente, por falta de quórum, esta

reunião. Não há quórum, Deputado Luiz Humberto.

O  Sr.  Presidente  -  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  acabou  de  ser  feita  uma

chamada para recomposição de quórum, quando se verificou o quórum elevado de 46

Deputados. Por gentileza, Deputado Adelmo, V. Exa. haverá de abrilhantar o trabalho

com sabedoria peculiar.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Há 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20 parlamentares. Peço

o encerramento, de plano, da reunião.

O Sr. Presidente - Deputado Adelmo, o tempo de V. Exa. está passando.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sim, o nosso tempo.



1783
____________________________________________________________________________

O Sr. Presidente - Gostaria muito de ouvir o pronunciamento sempre sábio de V.

Exa. Por gentileza, Deputado.

O Deputado Adelmo Carneiro  Leão -  Com toda a  tranquilidade,  mas quero,  no

mínimo,  o  quórum  de  26  parlamentares.  Não  há,  neste  Plenário,  26  Deputados.

Vejam bem: há 10, 12, 14, 16,  18, 20,  22 parlamentares. Vou preservar  os meus

colegas  que  estão  assistindo  ao  final  do  jogo  do  Brasil,  já  vitorioso,  contra  a

extraordinária  Seleção do Equador.  Quero parabenizar  esse pequeno país,  nosso

irmão, que mostrou garra, um time espetacular, que dá a grandeza ao Brasil, por ser

vitorioso. Elismar Prado, até o momento em que saímos de lá, o placar era 4 a 2 para

o Brasil.

Vamos ao projeto. Primeiro, professores e professoras, vou tratar da Mensagem nº

62/2011, do Governador do Estado, dirigida ao Presidente desta Assembleia. Nessa

mensagem, diz o Governador Antonio Anastasia: “Tenho a honra de encaminhar a V.

Exa.,  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  14/6/2010,  para  a  execução  de  obras  de

infraestrutura  de  interligação  entre  os  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”.

Na realidade,  o  que  diz  o  Governador  Antonio  Anastasia  mais  compatibiliza  os

interesses  das  empresas  com  o  projeto  por  ele  proposto  que  compatibiliza  a

preservação ambiental  com os interesses econômicos.  A proposta  do Governador

permite o corte de uma reserva ecológica por uma estrada, para atender muito mais

fortemente aos interesses econômicos prevalentes sobre a defesa do meio ambiente.

Por  isso  mesmo,  as  manifestações  do Deputado Rogério  Correia,  do  Deputado
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Almir  Paraca,  dos  nossos  companheiros  que nos antecederam têm o  objetivo  de

rejeitar,  de  propor  voto  contrário  a  esse  projeto,  considerando  a  natureza  da

intervenção humana sobre aquela área tão importante de preservação ecológica, a

Estação Ecológica de Arêdes. Diz ainda o Sr. Governador que 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  acesso  ao  litoral  sudeste,

visando  à  diminuição  dos  comuns  acidentes  rodoviários  naquele  local.  É  uma

preocupação correta do Governador. Realmente, o que estamos vendo nas nossas

estradas,  sejam  elas  estradas  federais,  sejam  municipais,  é  uma  verdadeira

carnificina, uma verdadeira guerra que se estabelece contra a nossa gente. Deputado

Sebastião  Costa,  já  tivemos  a  oportunidade  de  debater,  de  refletir  sobre  essa

situação, uma verdadeira guerra que se estabelece no leito das nossas rodovias, que

deveriam estar transportando o nosso povo, a nossa gente, para poder estabelecer o

encontro da nossa gente com seus familiares, a busca de empregos, a busca das

diferentes regiões do Estado na lógica do desenvolvimento, do encontro social, da

mobilidade  e  as  nossas  estradas,  infelizmente,  por  falta  de  uma  definição  mais

adequada de infraestrutura, de sinalização, de uma estrutura de leito correta, estamos

vendo uma mortandade sem limites, absolutamente inaceitável no nosso país. Talvez,

para  atender  essa  vontade  do  Governador,  que  é  legítima,  fosse  muito  mais

interessante  e  oportuno  retomarmos  o  sonho  e  a  luta  daqueles  que  quiseram

construir no nosso país, além das nossas rodovias, as ferrovias, que transportam com

custo muito mais baixo, em quantidade muito maior, esse produto tão nobre e tão

importante da riqueza do Estado.

Dentro desse objetivo de sustentar os interesses da mineração, para compatibilizar

os interesses do capital  com os interesses sociais,  também seria oportuno que o

Governador  pudesse  tratar  aqui  da  questão  da  mineração  no  Estado  de  Minas

Gerais, na lógica de que a mineração pudesse atender mais aos interesses sociais,

ao desenvolvimento do Estado do que o próprio interesse do capital. Se analisarmos,

vemos que sobre a mineração no nosso Estado praticamente não há nenhuma carga
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tributária. O Deputado Elismar Prado, os Deputados do nosso bloco parlamentar e

vários  outros  parlamentares  têm sinalizado  aqui  a  grande distorção tributária  que

existe neste país e neste Estado. Uma das mais tremendas distorções está fundada

em pagarmos, por exemplo, sobre o consumo da energia elétrica, tributação superior

a  40%  sobre  o  consumo,  sendo  que  não  se  paga  praticamente  nada  sobre  a

exploração mineral.

Então, em defesa do meio ambiente, da compatibilização do capital com o trabalho,

do capital com o desenvolvimento social, também seria oportuno que viesse a esta

Casa, muito mais do que uma proposta para recortar uma reserva ecológica, uma

proposta que pudesse comprometer parte desse capital em favor do desenvolvimento

de Minas, das ferrovias e de transportes mais efetivos e eficazes em nome da vida e

da segurança das pessoa.

Mas,  seguindo  a  mensagem  do  Governador,  temos:  “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.”.  Vejam a  oportunidade que temos aqui.  O governo de

Minas tem hoje  que tratar  dessa questão na lógica  de uma via férrea.  O quanto

poderíamos economizar, reduzir do custo do transporte, se tivéssemos uma ferrovia,

que seria muito mais ecológica que o transporte rodoviário, muito mais econômica do

ponto  de  vista  da  relação  custo-benefício,  muito  mais  importante  para  o

desenvolvimento do Estado?

Então,  dentro  da  proposição  do  Governador,  quero  trazer  aqui  a  reflexão  e  a

proposição  de  aprimorarmos  essa  proposta,  que  retornará  para  a  Comissão  de

Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  ou  para  a  Comissão  de  Administração

Pública, onde couber, e poderemos trabalhar nessa lógica de, contribuindo com a boa

vontade do Governador, com o interesse de compatibilizar o desenvolvimento social

com  o  capital,  encurtar  as  distâncias  entre  a  estrutura  de  mineração  e  seu

processamento e criar um mecanismo mais interessante, efetivo e ecológico. Aí, sim,

talvez  possamos  dar  um  salto  de  qualidade  em  relação  à  proposição  aqui

apresentada.
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“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,  inserida dentro do perímetro daquela Estação,  sem, entretanto, perder  de

vista  os  objetivos  da  implantação  da  unidade  de  conservação”.  Temo  que  essa

unidade de conservação ou essa interligação dentro da unidade comprometerá a vida

dos animais e a estação como estação ecológica. Por isso mesmo, entendo que, em

vez de um pedido de urgência de votação, seria oportuno que nos debruçássemos

sobre a situação e encontrássemos a melhor solução para preservar a vida, garantir o

desenvolvimento  social  e  reduzir  os  custos  do  transporte  do  minério  por  entre  a

estação.

“Assim, estão incluídas 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”.  Como  vocês  podem  ver,  nessa

proposição  de  lei,  se  essas  exigências  são  necessárias  e  importantes,  eu,  que

acompanhei  uma  série  de  processos  de  licenciamento  e  conheço  a  estrutura

burocrática e as nossas limitações de recursos humanos, não tenho dúvidas de que,

em função disso, é absolutamente dispensável tratarmos também desse projeto de lei

na lógica de uma proposição de urgência nesta Casa.

“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 38,7ha e que será incorporada àquela Estação conforme

demonstrado no protocolo de intenções”. A interposição de uma via rodoviária dentro

de uma estação ecológica não se compensa com uma área, mesmo se multiplicada

por quatro vezes em relação à área que será desapropriada.

Todos nós que conhecemos a importância da mobilidade para a vida dos animais e

as condições de uma estação ecológica podemos afirmar, categoricamente, que essa

substituição não compensará as vidas dos animais que serão consumidas, ou seja,

as vidas que serão destruídas em função da construção dessa rodovia.
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“Para melhor compreensão da matéria, faço anexar à presente mensagem, para

conhecimento dessa egrégia Assembleia, cópia do Protocolo de Intenções celebrado

entre  o  Estado  de  Minas  Gerais  e  as  empresas mencionadas”.  Na  verdade,  são

grandes  e  importantes  as  empresas  mencionadas.  No  entanto,  embora  possam

promover ações importantes, também produzem lesões significativas na estrutura do

Estado. Então não basta só um protocolo de intenções. É preciso realmente vermos

com muito zelo e carinho e muita dedicação essa proposta de construir dentro dessa

estação ecológica uma rodovia, Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Quero insistir com os Deputados que o projeto não é oportuno. Temos de encontrar

uma  alternativa  mais  inteligente  e  interessante,  a  qual  deve  ser  melhor  para

podermos compatibilizar os interesses da mineração com a vida na reserva ecológica

e o desenvolvimento social do nosso Estado.

“Expostas, assim, em linhas gerais” - e são linhas gerais mesmo -, “as razões da

iniciativa,  que  se  reveste  de  inegável  interesse  público  e  inquestionável  alcance

social”. Onde está o alcance social. É questionável o alcance social. Ressalta-se a

economia que se faz na lógica de interesses de capital, sem explicitar de maneira

solar  quais  os  interesses  sociais  que  são  atendidos  nesse  projeto.  Não dá para,

apenas  com  uma palavra  e  uma frase  de  retórica,  acreditarmos  que  esse  efeito

prevalecerá só nas intenções, nessa frase e nesse texto que está sendo lido aqui.

Temos  de  assegurar,  de  maneira  cabal,  as  condições  efetivas  de  retorno  social

resultantes da ação do governo, para favorecer essas importantes empresas do Brasil

e do nosso Estado.

“Antecipo agradecimento e reitero, na oportunidade, expressões de meu elevado

apreço e distinta consideração”. Essa é a mensagem do nosso Governador de Minas

Gerais, Antonio Augusto Junho Anastasia.

O Projeto  de Lei  nº  1.759/2011 altera  a área da Estação Ecológica de  Arêdes,

criada  pelo  Decreto  nº  45.397,  de  14/6/2010,  e  dá  outras  providências  e  tem  o

seguinte conteúdo: “Art. 1º - Fica excluída da área a que se refere o art. 3º do Decreto

nº 45.397, de 14/6/2010, que cria a Estação Ecológica de Arêdes, no Município de

Itabirito, a área descrita no anexo desta lei”. Depois mostraremos aos Srs. Deputados
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toda  a  área  descrita  com  os  limites  geográficos,  definindo  em  cada  paralelo  o

posicionamento geográfico exato dessa área.

Gostaria de dizer aos nobres Deputados e Deputadas presentes que, por mais que

o governo insista que se trata de uma ação de preservação da reserva ou da Estação

Ecológica de Arêdes, na realidade está ferindo de morte milhares de animais que ali

estão vivendo numa reserva sem a intervenção do homem, para que realmente possa

manter como patrimônio que não pertence apenas a nós, da nossa geração e do

nosso tempo.

Realmente, é preciso nos preocuparmos com essa situação,  pois,  se quisermos

uma humanidade portadora de um futuro respeitoso, reverente, um futuro em que as

próximas  gerações  desfrutem  do  desenvolvimento  e  do  estado  de  bem-estar,

devemos nos importar, de maneira decisiva e imediata, com a preservação do nosso

meio ambiente.

“O art. 2º do Projeto de Lei nº 1.759/2011 estabelece que 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”.

Há possibilidade concreta de esta Assembleia votar favoravelmente ao projeto do

Governador,  porque  nesta  Casa  o  governo  está  representado  majoritariamente.

Devemos tratar, Deputada Liza Prado, a questão com extremo zelo, para que essa

obra, ao ser realizada, tenha todos os instrumentos mais modernos, do ponto de vista

da  tecnologia,  do  planejamento  e  da  estrutura.  Devemos,  mais  uma vez,  pensar

nessa estrutura como uma linha férrea, em vez de uma estrada, uma rodovia que

cause o mínimo prejuízo à vida dos animais que vivem nessa reserva ecológica. Hoje,

por meio de tecnologias, é possível criar  condições para assegurar,  com o menor

risco - e ele não será pequeno -, a preservação dessa área, Doutor Wilson, como

importante  área  de  reserva  de  estação  ecológica,  a  fim  de  continuar  a  ser  um

espelho,  um  exemplo,  desse  nosso  patrimônio  natural  extraordinário  que  é  o

ambiente natural. Estamos descobrindo que, em função da ciência, das novas ações

e  das  tecnologias,  ainda  há  muitas  coisas  que  o  homem  destruiu  em  nome  da
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civilização, do progresso - e o Deputado Paraca, que acompanha isso, sabe muito

dessa situação - e que hoje as pessoas reconhecem que jamais deveriam ter sido

destruídas,  em função do seu potencial  para  a saúde,  como medicamento,  como

importante  patrimônio  de  reserva  genética  e  como  instrumento  que  servirá  nos

processos  evolutivos  da  comunidade  para  criarmos  novos  instrumentos  de

desenvolvimento,  novas  possibilidades  de  vida  e  de  garantia  do  pleno

desenvolvimento da vida. Tudo que fizermos deverá ser feito de tal maneira que a

vida seja preservada na sua maior inteireza possível.

Além do mais, tratarei da questão da mineração. Reconheço a importância dessas

empresas para o nosso Estado para gerar riquezas e emprego, mas ainda podem

gerar muito mais desenvolvimento social. Essa preocupação com o desenvolvimento

social também deve estar efetivamente desenvolvida ao longo da implementação do

projeto.  É  preciso  garantir  que a  riqueza extraída  do  solo,  resultante da  extração

mineral, fique e seja compartilhada com aqueles que mais precisam neste Estado.

Hoje  mesmo  votamos,  numa  comissão  especial  em  que  estavam  presentes  o

Deputado Dalmo Ribeiro e a Deputada Rosângela Reis, uma proposta de emenda

constitucional para tratar de um dos mais graves problemas da nossa sociedade: a

erradicação da pobreza e da miséria e a promoção do desenvolvimento social com

mais igualdade.

Aqui  está  uma  fonte  importante,  significativa,  expressiva,  por  meio  da  qual

poderemos extrair recursos para o combate a essa situação grave do Estado.

Se  este  país  quer,  e  este  Estado  quer,  nós  queremos  combater  a  pobreza,

precisamos  pensar  a  mineração  neste  Estado  dentro  dessa  lógica  e  dessa

preocupação  do  nosso  Governador.  Precisamos  sustentar  e  tirar  o  minério,  essa

riqueza de Minas Gerais, talvez a mais importante riqueza, que não dá uma segunda

safra, em favor do combate à miséria e da promoção da igualdade e do combate à

desigualdade social.

O  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  (em  aparte)*  -  Muito  obrigado.  Honra-me,

sobremaneira, ouvir V. Exa. nesta quase zero hora. Começamos bem o dia de hoje,

eu  presidindo a PEC, V.  Exa.  como relator  da matéria introduzida  pelo  Deputado
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André  Quintão,  com  a  participação  de vários  Deputados  que  subscreveram  essa

emenda, como a Deputada Rosângela Reis, nossa Vice-Presidente.

Pudemos ouvir  o  parecer  de V.  Exa.  buscando,  acima de tudo,  a dignidade da

pessoa humana. Naquele momento, quando o cumprimentei, o fiz com altivez, porque

V. Exa. sem dúvida alguma representa a inteligência, a dignidade, o trabalho nesta

Casa parlamentar. V. Exa., caríssimo Deputado Adelmo Carneiro Leão, foi de uma

felicidade ímpar,  ao trazer,  no bojo da Constituição,  o que com certeza será uma

realidade. Iremos viver  um novo momento,  buscando acima de tudo o combate à

pobreza, não obstante as regiões, as desigualdades regionais.

V. Exa., com seu parecer, apelou para um sentimento muito maior, que extrapola o

sentimento de qualquer cidadão mineiro. V. Exa. buscou a dignidade de cada um,

inserida na Constituição mineira. Nessa reflexão que faz, discutindo esse projeto, traz

para nós esse pensamento. Tenha certeza de que, em poucos dias, seu parecer tão

bem fundamentado, dada a sua inteligência e seu conhecimento, será aqui discutido,

apreciado e aprovado e, com muito prazer, promulgado pela Mesa da Assembleia.

Quero louvar  V.  Exa.,  como fiz  nas primeiras  horas do  dia  de  hoje  com nossa

emenda.  V.  Exa.  soube  perfeitamente  interpretar  e  dar  procedência  à  emenda

parlamentar  do  Deputado  André  Quintão.  V.  Exa.  também  trouxe  esse  grande

momento à nossa Constituição. Parabéns pelo seu pronunciamento.

O  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Obrigado,  Deputado  Dalmo Ribeiro  Silva.

Sempre tenho dito aqui, e V. Exa. sabe disso, já que somos colegas em uma boa

caminhada,  que os  resultados,  que os  frutos  que colhemos ou produzimos  nesta

Assembleia, embora possam ser germinados na inteligência e na cabeça de cada um

dos Deputados, sempre são resultantes do trabalho de todos. Tudo que foi feito, tudo

que produzimos de bom aqui quero compartilhar com os colegas que compõem a

Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Prorrogação da Reunião

O Sr.  Presidente -  A Presidência,  nos termos do art.  21 do Regimento Interno,

prorroga  esta  reunião  até  1h59  min.  Com  a  palavra,  para  discutir,  o  Deputado

Pompílio Canavez.
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O Deputado Pompílio Canavez - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

educadoras e educadores bravos e resistentes, que nos fazem companhia até esta

hora. O nosso Presidente acabou de prorrogar esta reunião até 1h59min, ou seja, até

2 horas da manhã. Estaremos em excelente companhia, na companhia dos bravos

educadores e educadoras do Estado de Minas Gerais.

Sr. Presidente, quero também participar da discussão sobre esse projeto. Também

sou ambientalista e tenho uma trajetória de luta, de militância e de resistência na área

ambiental. Sou Presidente do Comitê da Bacia do Rio Grande, e boa parte da minha

vida foi  dedicada à criação de reserva ambiental  e de reserva ecológica.  Quando

conseguimos  criar  uma  reserva  ecológica,  quando  o  povo,  por  meio  de  seus

representantes,  consegue  criar  uma  reserva  ecológica,  é  motivo  de  grandes

comemorações.  Ela  deve  ser  protegida,  preservada  e  bem  cuidada.  Então,  a

possibilidade de uma rodovia atravessar uma reserva ecológica é motivo de grandes

preocupações. O Estado de Minas Gerais, que já foi repleto de matas, como a mata

atlântica e o cerrado, que já teve uma fauna composta de muitos animais, hoje é um

Estado devastado, já não tem mais as mesmas matas nem a mesma quantidade de

animais. Além disso, os rios estão poluídos e as nascentes estão ameaçadas. Então,

quando a Vale do Rio Doce - e isso é muito simbólico - solicita, por intermédio desse

projeto  de  lei,  e  espera  conseguir  a  criação de uma estrada que atravesse  uma

reserva ecológica, isso é quase um sacrilégio para um Estado que já devastou tudo o

que podia devastar.

Acompanhei  recentemente  a  discussão,  na  Câmara  Federal,  do  novo  Código

Florestal,  que provocou muitos  debates entre governo,  ambientalistas,  ruralistas  e

agricultores  familiares,  que  viram,  naquele  momento  da  discussão,  uma  grande

ameaça  à  Amazônia,  ao  Pantanal  e  à  nossa  natureza.  Quero  aproveitar  a

oportunidade, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, senhores educadores, para contar

que acabei participando, de uma forma muito forte, da discussão do novo Código

Florestal, cujo relator foi o Deputado Aldo Rebelo, do PCdoB. De acordo com o art. 5º,

aumentava-se de 30m para 100m a margem de lagos de hidrelétricas, ou seja, para a

produção de energia elétrica ou mesmo para abastecimento. Isso traria um prejuízo
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enorme, especialmente para os agricultores familiares. Só no nosso Estado há 150

Municípios que são lindeiros de lagos de hidrelétricas, o que ocasionaria um prejuízo

gigantesco. Apenas no Lago de Furnas, um dos mais importantes do nosso País,

perderíamos 25.000ha produtivos, pertencentes a agricultores familiares.

Entrei  em  contato  com  o  Deputado  Federal  Aldo  Rebelo,  que  prontamente  me

convidou para ir  a  Brasília  no dia da votação do Código, e lá,  juntamente com o

Deputado Odair, conseguimos apresentar uma proposta de emenda.

Essa proposta foi aceita pelo relator, Deputado Aldo Rebelo. Depois, pelo Líder do

Governo, o Deputado Cândido Vaccarezza; depois, pela Ministra do Meio Ambiente.

Essa proposta foi incluída e aprovada no relatório  final do Deputado Aldo Rebelo.

Agora está tramitando no Senado. É uma questão importante, porque tem relação

direta  com  150  Municípios  do  nosso  Estado  que  têm  áreas  inundadas  por

hidrelétricas.

Ao pensar e falar em hidrelétricas, devemos lembrar da Usina do Funil, pertencente

à Cemig, localizada no Município de Ribeirão Vermelho, onde a barragem construída

não permite que os peixes subam as cabeceiras do Rio Grande, do Rio das Mortes e

de outros rios, para se reproduzirem. Isso está fazendo com que o dourado, um peixe

genuinamente  mineiro,  corra  risco  gravíssimo  de  extinção.  A Cemig  foi  chamada

muitas  vezes para resolver  o problema,  por  exemplo,  construindo uma passagem

para que os peixes possam subir o rio, desovar e dar continuação ao ciclo da vida. A

Cemig se recusa a fazer isso. Essa é uma grande preocupação ambiental.

Talvez essa mensagem do Governador, criando a possibilidade de uma passagem

num santuário ecológico, numa reserva florestal, nos permita olhar com mais carinho

para os rios do nosso Estado. Minas tem rios importantes, fundamentais não apenas

para a geração de energia elétrica, mas também para a vida. Centenas e centenas de

espécies  de  peixes  estão  ameaçadas  pelas  hidrelétricas,  pelo  uso  intensivo  e

indiscriminado  dos  agrotóxicos,  pelo  esgoto  “in  natura”  jogado  nos  rios,  pelas

mineradoras,  como  a  Vale  -  que  está  ganhando  essa  passagem  no  santuário

ecológico  -,  que  despejam  chumbo  e  mercúrio  nos  rios  ou  quando  ocorre  a

arrebentação de uma barragem de rejeitos, como ocorreu na Bacia do Rio Paraíba do
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Sul,  causando enormes  prejuízos  para  os  Municípios  da  Zona da Mata,  além da

mortandade  de  peixes,  prejuízos  ambientais  nas  nascentes,  nos  rios,  nos  lençóis

freáticos,  enfim,  prejuízos  terríveis,  enormes.  Temos  constatado  isso  com  grande

preocupação.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Obrigado, Deputado Pompílio Canavez. É

uma honra apartear V. Exa., que é um grande defensor do meio ambiente. Fui relator

do Projeto nº 1.759/2011, que altera a área da Estação Ecológica de Arêdes. Como V.

Exa.  teve  oportunidade  de  acompanhar  o  relatório,  a  Comissão  de  Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão. V.

Exa. vai perceber que, conforme esse parecer, aos 9,33ha que estão sendo cedidos

para a construção dessa estrada, como foi discutido por vários parlamentares, será

agregada uma área aproximadamente 3,5 vezes maior que essa área que está sendo

cedida.

Foi muito bem lembrado pelos Deputados Adelmo Carneiro Leão, Dalmo Ribeiro

Silva e Rogério Correia que houve uma grande discussão desse tema nesta Casa.

Realizamos  audiências  públicas  nesta  Casa,  com  a  participação  do  Ministério

Público, da Semad. Foi feita uma grande discussão na Assembleia. Também foram

realizadas audiências públicas em Mariana, Ouro Preto, fizemos uma visita técnica à

BR-040. Aproveito para parabenizar o hoje Deputado Padre João pelo esforço de tirar

de circulação mais de 1.500 caminhões daquela estrada. V. Exa. sabe muito bem que

as  pessoas  reclamavam  desse  trajeto,  porque  os  para-brisas  de  carros  eram

quebrados constantemente, sem contar o risco de acidentes, até fatais. Pediam-se

providências da parte do Ministério Público, da Semad e das empresas que mineram

naquela região.

No final do ano passado, a questão estava em discussão na Secretaria e foi criada

essa área da Estação Ecológica de Arêdes, mas o debate, como estamos fazendo

hoje, foi interrompido. Sabemos que a mineração causa alguma perda ambiental, mas

trará ganho na questão da segurança. Vai trazer mais segurança, Deputado Pompílio,

e  V.  Exa.  tem  consciência  disso.  O  parecer  que  apresentamos  foi  aprovado.

Concedemos até vista do relatório ao Deputado Carlin Moura, que fez o pedido para
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uma análise mais aprofundada. Ele verificou que é muito importante a aprovação do

Projeto nº 1.759, que vai tirar de circulação esses veículos da BR-040, pois haverá

uma estrada paralela. Aí não teremos mais o risco de acidentes frontais, a poeira do

minério poderá diminuir.

V. Exa. sabe que o trânsito naquela parte da 040 é muito intenso. Preocupado com

a defesa de vidas, que estavam sendo ceifadas naquele trajeto, foi apresentada a

proposta  e,  como eu disse,  o  assunto  já  havia  sido  discutido  em julho,  agosto e

setembro de 2010. A área foi aprovada, mas sem considerar a estrada. V. Exa. verá

que,  de quase 1.200ha,  somente  9,33ha  serão cedidos  para  a  construção dessa

estrada.  E  já  existe  uma  estradinha  não  pavimentada,  que  agora  terá  mais

segurança. Os caminhões poderão circular nessa área com mais segurança.

Deputado  Pompílio,  preocupado  com  o  problema  dos  rios,  V.  Exa.  apresentou

requerimento na Comissão de Meio Ambiente para apurar a questão da areia no Rio

Muzambo. Aprovamos o requerimento, com a intenção de verificar a exploração de

areia no rio. Parabenizo V. Exa. pela preocupação com o meio ambiente, com o rio

assoreado,  com a exploração.  Há que se ver  se aquelas  pessoas realmente têm

licença  para  tirar  areia  do  Rio  Muzambo.  Aprovamos  o  requerimento,  que  será

encaminhado à Semad e à Feam, para se apurar a sugestão de V. Exa.

É importante a aprovação desse projeto, Deputado Rogério Correia, e V. Exa. tem

um trabalho naquela região que vai para a Zona da Mata, do outro lado de Itabirito e

Ouro Preto, naquela área que dá para Congonhas. Esses veículos serão tirados de

circulação,  e  a  poeira  de  minério,  o  risco  de  acidente  iminente  na  040  poderão

diminuir.  O projeto  foi  defendido  nesta  Casa com unhas  e  dentes  pelo Deputado

Federal Padre João.

Quero render homenagem ao Deputado Padre João, que foi um ferrenho defensor

de uma estrada,  que deveria ser  retirada da BR-040.  Essa sugestão foi  acatada.

Houve  audiências  públicas  nesta  Casa,  na  Comissão  de  Minas  e  Energia  e  na

Comissão de Meio  Ambiente.  Agora,  chega esse  projeto  em boa  hora,  para  que

possamos aprová-lo. Estamos apreciando-o. O Deputado Rogério Correia, com sua

preocupação, verifica que são 9,33ha. Estão sendo agregados 36, 37ha a essa área.
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Portanto, há um ganho três, quatro vezes maior.

Quanto à instalação dessa estrada, vejo, Deputado Pompílio Canavez, que ela não

prejudica em nada a Estação Ecológica de Arêdes. Ela foi criada em junho de 2010,

por meio do Decreto nº 45.397. O assunto está bem discutido. Esperamos, antes do

recesso, votar esse projeto, porque as pessoas do nosso Estado e as que trafegam

naquela região têm muito a ganhar com isso. Muito obrigado. Parabéns pela defesa

do meio ambiente.

O Deputado Pompílio Canavez - Agradeço ao Deputado Célio Moreira, Presidente

da Comissão de Meio Ambiente desta Casa, que faz um excelente trabalho. Concedo

aparte ao meu companheiro, Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Acompanhava o raciocínio de V. Exa. e

concordava com ele. Esse projeto precisa ser de fato melhor estudado. Foi citado o

nome do Padre João. Não vamos tomar seu nome em vão. Não vamos citar o nome

do  santo  Padre  em  vão.  O  que  ele  sempre  defendeu  para  aquele  local  foi  uma

estrada paralela à BR-040, em que passasse não somente o minério da Vale, mas

também o minério de toda aquela região. Ele defendia que o minério não trafegasse

na BR-040.  Não era para ela sair  de sua mina e atravessar a reserva ecológica.

Vamos devagar com o andor porque o santo é de barro. O Padre João propôs foi

essa  estrada  paralela,  que  é  o  que  defendo  também.  Acho  que  a  Vale  está

oportunamente fazendo parte desse assunto,  atravessando a reserva ecológica. A

Vale, com isso,  ganha alguns quilômetros e provavelmente alguns centavos.  Diria

alguns centavos,  porque a  economia  é  muito  pequena para  uma empresa desse

tamanho. Aliás, ela foi privatizada a preço de banana, lembrem-se de passagem. O

Presidente Fernando Henrique praticamente entregou a Vale para o capital privado,

uma empresa poderosa foi entregue a preço de banana. Hoje, ela tem uma margem

de lucro enorme e não temos uma estatal  dessa importância.  É como se tivesse

vendido também a Petrobras, como quis fazer com Furnas, mas felizmente Itamar

Franco não permitiu. O Lula não permitiu que isso fosse feito com a Petrobras. Mas a

Vale do Rio Doce foi entregue a preço de banana. A Vale do Rio Doce não precisa

dessa  economia  pequena,  pode  fazer  uma  estrada  paralela.  Com  as  outras
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empresas, poderão fazer uma estrada paralela, que resolverá o problema de trânsito

de maneira global. O problema do trânsito não é só da Vale do Rio Doce. Queria, em

primeiro lugar, esclarecer isso. Em segundo, parabenizar V. Exa. pela atuação que

está tendo, tentando ajudar a sensibilizar o Governador do Estado para as questões

dos professores, que estão aqui agora. Quero parabenizá-los.

Os professores estão aqui para demonstrar que a luta permanece em torno do piso

salarial. Estamos aqui também para sensibilizar o Governador Anastasia, para que

receba os professores, para não deixar que entrem no recesso, em julho, em greve e

voltem em agosto, em greve. Esperamos que o Governador se sensibilize com isso,

pois é uma pessoa de bem. Acreditamos muito nele. Na sexta-feira, o Governador irá

a Pains e Montes Claros, quando poderá refrescar a cabeça com os ares do Norte de

Minas e pensar  bem nos  professores;  no  sábado,  estará  em Mariana,  a primeira

Capital do Estado, com 315 anos, e vai passar por Ouro Preto, que comemora seus

300  anos.  Que  os  ares  da  região  dos  inconfidentes  mineiros  façam  bem  ao

Governador.  Que os  professores que estão aqui  até  agora  possam sensibilizar  o

Governador. A luta é árdua, e eles merecem muito mais que um salário de R$369,00,

o pior do Brasil. Deputado Pompílio, Minas Gerais pode pagar mais aos professores.

Que esse piso reverta em favor dos professores.

Deputado Pompílio, parabéns pela resistência de V. Exa. junto aos nossos mestres

e às nossas mestras do interior do Estado e da Capital.

O Deputado Pompílio Canavez - Estamos na ótima companhia dos educadores do

nosso Estado. Estou muito contente. Sei que vocês estão lutando muito, em nome de

todos os educadores de Minas. Espero que o Governador atenda aos nossos apelos.

O Deputado Tiago Ulisses (em aparte)* - Obrigado, Deputado Pompílio Canavez.

Quero agradecer a V. Exa. a gentileza de me conceder aparte. Quero cumprimentar

os membros desta Casa, por estarem aqui trabalhando, por intermédio do Presidente

Dinis Pinheiro.

Deputado Pompílio, quero cumprimentá-lo pela preocupação com o meio ambiente.

Acredito que o Governador, ao encaminhar essa mensagem a esta Casa, também o

faz da mesma maneira, preocupado com a questão ecológica. Quero dizer ainda que
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o Governador também está preocupado com a questão da segurança das pessoas no

trecho da rodovia Belo Horizonte-Conselheiro Lafaiete, o maior “pool” de mineração

no entorno da Capital. São várias carretas, vários acidentes. Aliás, no último feriado,

uma carreta enorme tombou, e o trecho ficou parado por mais de 10 horas. Esse

projeto  vai  adequar  com  mais  segurança  o  trânsito  nessa  região,  conforme  o

lançamento feito pela Presidente Dilma, há pouco tempo, com pompa e circunstância,

do projeto de melhoria da BR-040. Esse projeto faz, inclusive, menção ao tema que

foi  lançado.  Num  brilhante  trabalho,  o  Deputado  Federal  Jaime  Martins,  que  foi

Presidente da Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados e é

votado  na  região  de  Conselheiro  Lafaiete,  conseguiu  esse  avanço.  Vocês

participaram do lançamento. Esse projeto apenas adequa um trecho dessa rodovia.

Agora, com a mudança no governo federal, não sabemos até onde vai a melhoria.

Deputado Pompílio Canavez, quero cumprimentar a V. Exa. pela preocupação com

o  meio  ambiente.  O  brilhante  Deputado  Tenente  Lúcio  convocou  uma  audiência

pública em Capitólio.  Como disse  o Deputado Célio  Moreira,  a cidade está muito

preocupada com o meio ambiente e a hidrovia no Lago de Furnas, que, em termos de

turismo, é a região mais importante do Estado. O lago é considerado o mar de Minas,

com investimento de várias pessoas, de todo o Brasil. Pasmem, Sr. Presidente, ao

invés  de  uma  hidrovia  de  turismo,  querem  fazer  uma  hidrovia  de  transporte  de

minério, o que pode afetar o meio ambiente. Não adianta trabalharmos para limpar o

lago, se ali vai haver transporte de minério. Há outras maneiras de o governo fazer

isso. A hidrovia tem de ser concebida para o turismo, Deputado Pompílio. O Deputado

Célio Moreira esteve lá comigo, bem como o Deputado Tenente Lúcio. Conto com a

ajuda de V. Exa. na defesa do meio ambiente do Lago de Furnas. Muito obrigado.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Deputado, mais uma vez quero agradecer

pela  oportunidade.  Foi  dito  aqui  pelo  parlamentar  que hoje  o  nome do Deputado

Federal Padre João foi tomado em vão. De forma alguma. Quero deixar aqui mais

uma vez o meu testemunho de que acompanhei a luta do Deputado Padre João nas

comissões defendendo uma providência com relação a essa situação do tráfego dos

caminhões de minério na BR-040. Quero parabenizá-lo pela luta. Apoiamos essa luta
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e hoje vemos realmente um projeto que concretiza e torna real a proposta de tirar dali

os caminhões. Então, de forma alguma o nome dele foi citado em vão. Está sendo

mencionado pelo excelente trabalho que ele prestou nesta Casa. Ele sempre esteve

preocupado com essa questão do meio ambiente e da agricultura familiar, da qual ele

é um grande defensor. Hoje temos a oportunidade de premiá-lo com o Projeto de Lei

nº 1.759, que cria essa estrada paralela à 040, que vai tirar esse tráfego pesado da

BR-040,  fazendo  com  que  os  caminhões  possam  circular  com  mais  segurança,

tirando  a  poluição  da  040  e  garantindo  a  ida  e  vinda  das  pessoas  com  mais

segurança naquele trecho. Gostaria apenas de deixar isso registrado.

O Deputado Pompílio Canavez - Acho que o Deputado Rogério Correia aproveitou

para fazer um trocadilho, mas sabe que o senhor se referiu com respeito ao Deputado

Padre João, que é um grande defensor do meio ambiente, um grande lutador pela

democracia  e  pela  região  das  cidades  históricas,  da  BR-040.  Sem  dúvida

compreendemos isso.  Aproveitamos para lembrar que o Deputado Padre João foi

Deputado Estadual  e hoje, como Deputado Federal,  também dignifica a política, o

nosso Estado e faz realmente um excelente trabalho.

Para clarear a preocupação do Deputado Tiago Ulisses, uma hidrovia viabiliza o

turismo também. Desafogar nossas rodovias sobrecarregadas com carretas, trens,

caminhões cada vez mais pesados ajuda o meio ambiente. Para transportar a mesma

carga, na hidrovia gasta-se 20% do combustível que se gastaria nas rodovias.

Além do Brasil ter acabado com as ferrovias, transformou nossos rios navegáveis

em não navegáveis. O Rio Grande é um belo exemplo disso. Um rio importante para

o Brasil, para a região Sudeste foi transformado de um rio perfeitamente navegável

em um rio  não navegável.  A construção das barragens impediu a navegação dos

nossos  rios.  Os Estados  Unidos,  que  têm menos rios  que o  Brasil,  têm 63% do

transporte da sua produção agrícola transportada pelos rios. Quando o Tenente Lúcio

foi discutir a pesca esportiva, objeto da audiência pública de Capitólio, falaram um

pouco do turismo. O turismo precisa de investimento, de estrutura, de recursos. Sem

isso  não  há  turismo.  Estamos  vendo  as  cidades  de  Minas  Gerais  pleiteando  a

indicação para subsede da Copa do Mundo. Algumas delas não estão conseguindo
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por  não terem estrutura de hotel,  aeroporto em condições, instalações adequadas

para receber seleções do mundo inteiro. O turismo vai se viabilizar quando houver

investimento sério  e seguro.  Agora  mesmo teremos a Copa do Mundo e,  se não

tivermos um investimento sério,  ela passará e não vamos aproveitar os benefícios

que ela poderá trazer para o turismo, o que já é uma outra discussão.

Em  relação  ao  projeto  de  lei,  estamos  encaminhando  contrariamente,  pois  há

muitos  outros  lugares  para  se  construir  outra  rodovia.  Vamos  deixar  nossos

pouquíssimos santuários ecológicos em paz. Obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Elismar Prado.

O Deputado Elismar  Prado*  -  Bom  dia  a  todos  e  a  todas.  Já  estamos  aos  25

minutos da quinta-feira.  Foi  um dia  realmente  cansativo.  Primeiramente,  antes  de

falar diretamente sobre o Projeto de Lei nº 1.759/2011, gostaria de parabenizar a luta

dos trabalhadores da educação, que continuam até agora presentes.

Estamos  em  regime de obstrução.  Como estabelece  nosso  Regimento,  tanto  a

obstrução quanto os pedidos de regime de urgência do governo são legítimos, estão

previstos.  Estamos  aqui  fazendo  o  jogo democrático,  tanto  a  Oposição  quanto  a

Situação. Como já disse aqui, prefiro toda a agitação e barulho da democracia das

galerias ao silêncio da ditadura. Por isso, nosso Bloco se chama Minas sem Censura.

Fazemos reflexão sobre o que ocorre no Estado. Se os trabalhadores não tiveram

acesso ao governo,  que não os recebeu para discutir,  para abrir  um processo de

negociação,  eles  devem  recorrer  a  esta  Casa,  a  casa  do  povo,  de  seus

representantes,  para poderem se expressar,  manifestar  e  reivindicar  um direito  já

preconizado em lei,  com o aval  do Supremo Tribunal  Federal,  que reconheceu o

direito ao piso como vencimento básico.

Para nós, é um absurdo perceber isso aqui, pois já é um sacrifício muito grande a

vida do professor e do trabalhador da educação. Sua atividade já o sacrifica muito

devido à falta de condições de trabalho, à desvalorização, à falta  de incentivo na

carreira e a um salário de fome - já reiteramos aqui que são R$369,00, menos de um

salário  mínimo.  Isso  é  absurdo,  e  o  governo  precisa  entender  que  o  piso  é  o

vencimento básico, não pode incorporar as gratificações e os benefícios. Esperamos
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que ele possa se  manifestar  e resolver  essa questão,  que é grave.  Do contrário,

viveremos - repito - um apagão na educação. Ninguém quererá mais ser professor,

educador,  o  que  prejudicará  o  desenvolvimento  do  nosso  Estado.  Essa  é  uma

questão muito séria, muito grave.

Serei obrigado a ser redundante porque estamos em um processo de obstrução.

Tenho aqui meia hora e falarei novamente acerca do Parecer para o 1º Turno do

Projeto de Lei  nº  1.759/2011,  da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável. De autoria do Governador de Estado, o projeto de lei em epígrafe altera

a área da Estação Ecológica de Arêdes, criada pelo Decreto nº 45.397/2010, e dá

outras  providências.  Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  em  20/5/2011,  foi  a

proposição preliminarmente examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Sabemos que esse projeto tem uma relação muito direta com o nosso modelo, ou

melhor,  com  a  questão  do  transporte  no  Brasil.  Infelizmente  o  nosso  modelo  de

transporte...  Depois,  por  volta  de  1964,  naquele  período  chamado

“desenvolvimentista”,  privilegiou-se,  infelizmente,  o  transporte  rodoviário  feito  por

caminhões.  Entendemos  que  esse é  um equívoco  muito  grande,  porque  hoje  as

nossas rodovias são cenários de carnificina e de mortes. Entendemos que o Brasil

ficou para trás muitas décadas. Precisamos repensar o nosso modelo de transporte, e

o  Brasil  precisa  retomar  o  investimento  nas  rodovias  para  o  escoamento  da  sua

produção.  Além  disso,  que  possamos  gerar  mais  economia,  aliviar  o  tráfego  nas

nossas  rodovias  e  proteger  o  meio  ambiente.  O  Brasil  está  há  várias  décadas

atrasado  nesse  processo  de  modelo  de  transporte  em  razão  das  dimensões

continentais do nosso país. Aliás, Deputado Fred Costa, Presidente da Frente Pró-

Metrô de Belo Horizonte,  ligando Contagem a Betim, isso é fundamental  também

nesse processo, porque estamos falando sobre modelo de transporte. E tem tudo a

ver, porque o projeto trata aqui da questão do terreno e dessa ligação que vai ter

nessa  área  de  proteção  ambiental,  mas  entendemos  que  o  modelo  deveria  ser

ferroviário. A Vale, que é uma empresa poderosíssima, tem todas as condições de

fazer esse investimento.
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Infelizmente trata-se de um setor que foi privatizado e vendido a preço de banana,

privilegiando-se a lógica  do lucro  e do  capital  acima de tudo,  e que não recolhe

praticamente  nada  aos  cofres  do  Estado.  Enquanto  setores  essenciais  como  o

fornecimento de energia elétrica, telefonia e água... Aliás, a água da Copasa é uma

das mais caras do Brasil; e a energia da Cemig, uma das mais caras do mundo. O

nosso ICMS da energia elétrica chega a 42% para os consumidores residenciais. Isso

é  um  verdadeiro  absurdo.  Os  combustíveis  vão  na  mesma  direção.  O  governo

aumentou o ICMS que incide sobre a gasolina. Então, em Minas, se tornou inviável o

abastecimento tanto com o álcool, que é caríssimo, quanto da gasolina. Essa é uma

questão absurda.

Falou-se aqui  sobre Mariana,  que é uma cidade histórica.  Lembramos de Ouro

Preto,  Tiradentes,  todas as cidades históricas e  do Movimento  pela Inconfidência.

Tiradentes  foi  esquartejado  por  contestar  um  quinto  da  Coroa  de  Portugal.  Hoje

pagamos mais de 40% de impostos sobre os serviços essenciais. Imaginem só que

Tiradentes foi esquartejado por um quinto da Coroa! Então vejam a perversidade e a

voracidade do Estado que cobra a maior carga tributária do Brasil e sobre serviços

públicos essenciais.

Entendo que a urgência neste momento é discutirmos aqui a pauta de reivindicação

dos trabalhadores da educação. Estamos nos aproximando do período de férias, do

recesso. Concedo aparte ao nosso querido Deputado Antônio Genaro.

O Deputado Antônio Genaro (em aparte)* - Tendo em vista que há professores nas

galerias, pediram-me que fizesse um aparte. Fazendo um teste para saber se são

professores mesmo, utilizo-me de um português arcaico e clássico. Por isso terei de

utilizar  um  vocabulário  que  somente  professores  entendem.  Por  exemplo,  esta

reunião  está  tão  assobregética  e  camaliosa  que  melatina  nas  congitivas  para

conspulgar  a  crisofilácia  dos  acarinídeos  incompetitosos  e  com  que  satisfação,

professores,  manifesto  a  permanêutica  da  protuberância  das  efervescências

peculinárias. Aumentar o salário é um verbo inconjugatiloso que abolecarei.

O Deputado Elismar  Prado* -  Deputado Antônio Genaro,  V.  Exa.  realmente nos

impressionou com a sua eloquência.
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O Deputado Antônio Genaro (em aparte)* - Queria dizer àqueles que estão nas

galerias  que  eles  têm  20  anos  e  estão  envergonhados  da  minha  palavra,  não

entenderam nada, pois são analfabetos.

O Deputado Fred Costa (em aparte)*  -  Deputado Elismar Prado, primeiramente,

quero agradecer o aparte e também cumprimentar V. Exa. e sua irmã, Deputada Liza

Prado, que vem dignificando o legado deixado nesta Casa por seu irmão, Deputado

Weliton Prado, sempre na defesa do bem-estar social  e  do funcionalismo público.

Aproveito  a  oportunidade  para  cumprimentar  os  professores  pela  galhardia  em

estarem presentes até as 00h37min. Se aqui  estão, certamente é por uma causa

justa. Gostaria, fundamentalmente, de citar algo que não foi levantado até o presente

momento. A cidade do Rio de Janeiro...

O Deputado Elismar Prado* - Por favor, vamos permitir a fala do Deputado Fred

Costa para encerrarmos. Continue, Deputado.

O Deputado  Fred Costa  (em  aparte)*  -  Deputado Elismar  Prado,  estamos  aqui

discutindo  uma  possível  via  que  tirará  o  trânsito  da  BR-040.  Lembro  que  o

investimento será feito pela iniciativa privada e que a BR-040, infelizmente, já vitimou

uma infinidade de pessoas, impondo o sacrifício da vida para várias famílias. Isso

ocorre por omissão do governo federal, que, até o presente momento, não dispensou

o tratamento respeitoso que nós, mineiros e todo o povo brasileiro que utiliza a BR-

040, esperamos. Numa relação extremamente paradoxal, nós nos deparamos com

investimentos da ordem de R$49.000.000,00 para promoção da estrada-parque na

RJ-163 e RJ-151. Em contrapartida, poucos aqui presentes têm conhecimento que

iremos,  sim,  também  realizar,  numa área próxima à que  está  sendo discutida  no

projeto de lei, a primeira estrada-parque de Minas Gerais. Porém, por meio de um

acordo firmado, graças ao esforço do competente Dr. Luciano Badini,  Promotor de

Justiça, e com a participação do meu mandato e de outros Deputados presentes, a

primeira estrada-parque de Minas Gerais será construída sem um recurso público

sequer, um único centavo. O mesmo governo federal que destina recursos para o Rio

de Janeiro, além de não destinar recurso para o Estado de Minas Gerais por meio do

DNIT, até o presente momento, não conseguiu sequer entregar licença, autorização, a
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única coisa necessária para a obra. Além disso, quero lembrar que o governo federal

e, certamente, todos que aqui estão tentando me fazer calar também querem e têm

necessidade do metrô. O que o governo federal fez? Anunciou R$30.000.000.000,00

para o trem-bala Rio-São Paulo. Pergunto se esse trem-bala atenderá o trabalhador

no seu dia a dia.

Ele vai atender esporadicamente quem for fazer uso daquilo que é disponível na

ponte aérea, muito utilizada. Para o trabalhador, só há uma solução: investimento no

metrô.  Tudo  o  que  se  propõe  como  alternativa  é  paliativo.  Este  ano  estamos

completando infelizmente 30 anos de aniversário do início das obras do metrô. Até o

presente momento, temos apenas 28,2km. Se esses R$30.000.000.000,00 que se

propõe  investir  no  trem-bala  Rio-São  Paulo  fossem  investidos  no  metrô,  seria

suficiente para solucionar, para minimizar o problema da mobilidade urbana em oito

Capitais  do  País,  promovendo  assim  uma  forma  de  deslocamento  mais  segura,

ecologicamente sustentável e, além disso, minimizaria o impacto na cidade de Belo

Horizonte e Região Metropolitana.

Hoje temos 2.400.000 habitantes. Certamente a pessoa que está gritando não se

utiliza  de  ônibus,  deve  estar  deslocando  por  helicóptero.  Por  isso  não  está  me

ouvindo  atentamente.  Peço respeito,  por  favor.  Quero  dizer,  Deputados  e  demais

presentes,  que  são  2.400.000  habitantes  na  cidade  de  Belo  Horizonte,  além  de

1.300.000 veículos atualmente emplacados. Setecentos veículos são emplacados por

dia. Temos um problema crônico. Não importa se a pessoa possui uma Ferrari ou se

utiliza  do  transporte  público  coletivo,  o  ônibus.  Todos têm  sua  qualidade  de vida

prejudicada quando o poder público não oferece uma forma de deslocamento eficaz.

Quero não só clamar pelo investimento para a BR-040, mas também agradecer os

esforços de V. Exa., que vem caminhando conosco na frente parlamentar em defesa

de recursos para o metrô. Refiro-me a uma frente suprapartidária, que une os três

Municípios  -  Belo  Horizonte,  Contagem  e  Betim  -  por  meio  de  suas  Câmaras

Municipais e Prefeituras, assim como os Deputados e os Senadores, com o objetivo

único de garantir recursos para o metrô. A participação de V. Exa., de seu irmão e de

todos os parlamentares de Minas, os 53 Deputados Federais e os 3 Senadores, será
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de  fundamental  importância  para  que,  no  final  de  agosto  e  início  de  setembro,

possamos garantir os investimentos que se fazem necessários. Parabéns pelo seu

trabalho. Espero que, juntos, consigamos finalmente fazer o sonho de trazer o metrô

para Belo Horizonte se tornar realidade.

O Deputado Elismar Prado* - Obrigado, Deputado Fred Costa. Como membro da

Frente  Parlamentar  em  Defesa  do  Metrô,  defenderei,  sim,  essa  luta  como  uma

política, sobretudo de Estado, e não simplesmente como uma política de governo,

porque precisamos ter  segurança quando se trata de marco regulatório.  Por  isso,

citamos a questão do marco regulatório da mineração, que ainda é ausente no País.

Por isso,  defendemos a lei  do piso, para que não sejamos reféns de políticas de

governos, para que possamos oferecer segurança jurídica aos trabalhadores, e, neste

caso  aqui,  aos  trabalhadores  da  educação.  Por  isso,  temos  uma  lei  federal  e,

independentemente  da  posição  política  dos  sucessivos  governos,  teremos  uma

segurança,  teremos  um  piso,  a  fim  de  garantirmos  o  mínimo  de  dignidade  aos

trabalhadores da educação. Como o projeto aqui trata de obras de ligação viária entre

os  complexos  minerários,  Pico  e  Fábrica,  localizados,  respectivamente,  nos

Municípios  de  Itabirito  e  Ouro  Preto,  ou  seja,  trata-se de  uma intervenção nessa

localidade e, portanto, entendemos ser preciso um estudo mais aprofundado,  sim.

Entendemos que isso nos remete à discussão do modelo de transporte das ferrovias.

A Vale do Rio Doce tem todas as condições de implementar esse modelo em Minas

Gerais e de defender o meio ambiente.

A Deputada  Liza  Prado  (em  aparte)*  -  Deputado  Elismar  Prado,  primeiramente

queria dizer que tenho muito orgulho de poder ser sua colega de Parlamento, pois V.

Exa. é um defensor ardoroso de todas as professoras e professores que aqui estão e

participa  constantemente  de  todas  as  manifestações,  apoia,  elabora  propostas  e

ajuda. É importante sua participação nesta noite para colaborar com a obstrução que

está sendo feita e que está provando a resistência das professoras e dos professores,

fazendo  com  que  esta  Casa,  democraticamente,  estenda  o  seu  horário  até  mais

tarde. Acho isso muito importante até porque a professora e o professor continuam

com bom humor, com paciência. Tem de ter paciência! Quero aqui cumprimentá-los
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pela luta e determinação. Podem ter certeza de que esta Casa sempre irá recebê-los,

porque essa é uma luta justa. Quero aqui, Deputado Elismar Prado, dizer que votarei

favoravelmente a essa questão da estação ecológica, porque V. Exa. tem razão. É

necessário haver intervenções para ajudar os moradores dessas regiões. São 25km

dessa estrada, e não haverá custo para o governo. Na verdade, ao passar por dentro

do parque para a estação ecológica, haverá uma colaboração, uma economia, porque

jamais  votaremos matéria que prejudique o meio ambiente.  É preciso promover o

desenvolvimento  com  sustentabilidade.  É  preciso  dar  condições  para  aqueles

moradores, que estão  passando por  um momento  difícil.  Ao retirar  mais de 2 mil

carros da BR-040, isso facilitará a vida das pessoas de toda aquela região. É preciso

viabilizar esse projeto que dá direito à empresa de realizar a passagem por dentro do

parque, a fim de facilitar caminhos, facilitar a vida do povo humilde, porque ninguém

aguenta as estradas deste País. É terrível a situação do novo povo, perto da BR-040.

Portanto, percebemos a dificuldade do nosso povo nas estradas.

Eu dizia que no Triângulo estamos enfrentando muita dificuldade, Deputado Elismar

Prado. V. Exa. sabe que fizemos uma representação na Justiça em relação à BR-153,

o pedacinho da rodovia que vai  para o Prata.  Trata-se de uma das regiões mais

violentas  do  Brasil  e  que  enfrenta  problemas  gravíssimos.  As  pessoas  morrem

constantemente, e não há intervenções como deveria haver.  Eu e o Deputado Zé

Maia, juntamente com vários Deputados desta Casa, exigimos soluções para aquele

trecho. Percebemos que o governo federal suspendeu algumas obras do DNIT, em

Minas. Precisamos empreender um esforço enorme para que essas obras possam

ser retomadas, porque o nosso povo não aguenta mais essa situação.

Portanto,  Deputado  Elismar  Prado,  quero  cumprimentá-lo,  porque  o  senhor  foi

professor de todos os seus irmãos, sempre nos ensinou, porque tem uma facilidade

didática. Tenho certeza de que sente na pele a luta de professoras e professores, sei

que luta em prol da educação, porque você fala com o coração. É uma pessoa que se

dedica a essa causa. Tenho certeza de que, para cumprir o seu papel nesta tribuna,

nesta noite, falará sobre o meio ambiente, sobre o que for necessário. Ocupei esta

tribuna não somente para dizer que votarei favoravelmente ao projeto, mas também
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para  dizer  que  você  está  cumprindo  o  seu  papel.  Tenho  orgulho  em  poder

compartilhar  este  Parlamento  com  o  senhor.  Raramente  chamo  alguém  de

Excelência.  Portanto,  Excelência,  você  merece  essa  deferência  de  minha  parte,

porque tem defendido, de coração, professoras e professores. Essa é a sua história,

sua  trajetória.  Tenho,  no  fundo  do  meu  coração,  orgulho  por  vê-lo  fazendo  esse

pronunciamento e cumprindo o seu papel.

O Deputado Elismar Prado* - Agradeço as palavras da Deputada Liza Prado. Não

poderia deixar de dizer que a Deputada Liza Prado, teve, em toda a sua trajetória

política,  uma  atuação  irrefutável  em  defesa  dos  trabalhadores,  dos  movimentos

sociais. Sempre foi muito aguerrida. Sou testemunha de toda a sua luta e firmeza em

prol da população.

O Deputado  Célio  Moreira  (em aparte)  -  Deputado Elismar  Prado,  é  um honra

aparteá-lo.  A presença  de  V.  Exa.  engrandece  muito  os  trabalhos  da  Assembleia

Legislativa.  V.  Exa.,  como Presidente  da  Comissão  de  Cultura  desta  Casa,  está

preocupado com as questões afetas a essa área. Gostaria de fazer uma reflexão. A

proposição em análise visa suprimir 9,33ha de uma área de 1.157ha e de 8.550a, ou

seja, serão anexados 38,7ha a essa área de 9,33ha. É uma área mínima que trará

mais  segurança  para  todos  os  que  trafegam  ali.  V.  Exa.  teve  a  oportunidade  de

analisar com muita cautela, com lupa, o projeto que visa salvar vidas. É um projeto

em defesa da vida, que vai tirar,  como foi debatido, de 1.157ha, somente 9,33ha.

Essa estrada é de grande importância, Deputado Elismar Prado. Tenho certeza de

que V. Exa. votará favoravelmente a esse projeto. Tenho certeza também de que o

Deputado Rogério Correia, que aqui fez as suas observações, votará favoravelmente,

porque é um defensor da vida. Então, dessa área de 1.157ha, estão sendo retirados

9,33ha, e serão anexados 38,7ha nessa unidade da Estação Ecológica de Arêdes,

que foi criada pelo Decreto nº 45.397.  Obrigado,  Deputado Elismar  Prado. Vamos

continuar essa discussão, provavelmente amanhã ou depois votaremos esse projeto.

O  Deputado  Rogério  Correia  (em aparte)  -  Obrigado,  Deputado  Elismar  Prado.

Gostaria de parabenizar V. Exa. por fazer bem essa discussão. Quero apenas dizer

que os caminhões não estarão na BR-040, não por causa da intervenção da Vale, que
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apenas retira os caminhões que saem de sua mina e atravessam a BR-040. Mas não

retira todos os caminhões que vão trafegar ali e que fazem parte de outras minas,

inclusive da própria Vale do Rio Doce. O que resolveria o problema seria a construção

de uma estrada paralela; aí,  sim, os caminhões não passariam pela BR-040. Isso

resolverá muito pouco o problema. Resolve mais o problema da Vale, que certamente

economizará  alguns  quilômetros,  mas,  como eu  disse,  é  uma empresa  que  não

precisaria se preocupar com tanta pequenez. Parece que, quanto maior,  mais rico

quer ser. Infelizmente, esse ditado parece ser uma verdade. Parabenizo V. Exa. pelo

apoio que tem dado aos nossos professores, que, valentes, estão aqui até agora.

Tomara que esse gesto sensibilize  o Anastasia,  que paga aos professores  a pior

remuneração do Brasil do ponto de vista do salário-base. Parabéns.

O Deputado  Elismar  Prado*  -  Agradeço e  concluo,  Sr.  Presidente,  dizendo que

encerramos o processo de discussão do Projeto nº 1.759. Amanhã prosseguiremos

com  a  nossa  pauta.  Parabenizamos  novamente  os  professores,  que  continuam

resistindo na mobilização. Como disse o nosso Líder Rogério Correia, o pior salário

do  Brasil,  infelizmente,  é  o  pago  pelo  governo  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Se

quisermos,  como  sempre  repito,  uma  população  realmente  crítica,  exigente  e

consciente de seus direitos, precisamos valorizar a educação e, principalmente, o ser

humano, os servidores que estão aqui. É realmente questão de humanidade, porque

todos  os  assuntos  tratados  afetam  o  problema  de  vocês.  Quando  falamos  de

orçamento,  a  previsão  é  de  R$57.000.000.000,00.  Por  que  não  pagar?  Houve  o

choque de gestão. Se o governo diz que economizou tanto, por que não pagar o

piso? Temos todas as condições para o governo atender, sim, à reivindicação dos

nossos  professores.  Sr.  Presidente,  eles  são  os  nossos  professores.  São  os

professores dos nossos filhos. São os professores dos empresários. Quer dizer, todas

as  áreas  do  conhecimento,  de  todas  as  atividades,  passaram  pelas  mãos  dos

professores.  Nossa  sociedade  depende  dessa  classe,  que  precisa  de  dignidade,

respeito e um tratamento humano. Espero que o nosso Prof. Anastasia se sensibilize,

porque sabe como é sacrificante a vida do professor,  e ofereça a eles dignidade,

simplesmente cumprindo o que determina a lei do piso salarial. Muito obrigado, Sr.
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Presidente.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Vem à Mesa:

EMENDA Nº 3 AO PROJETO DE LEI Nº 1.759/2011

O art. 2º do Substitutivo nº 1 passa a ter a seguinte redação:

“Art. 2º - O uso da área a que se refere o art. 1º dependerá de prévia manifestação

do  órgão  responsável  pela  administração  da  estação  ecológica,  sem  prejuízo  da

necessidade de licenciamento ambiental, do cumprimento de suas condicionantes e

de outras exigências legais”.

Sala das Reuniões, 13 de julho de 2011.

Rogério Correia

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão,  foi apresentada ao projeto emenda do Deputado Rogério

Correia, que recebeu o nº 3, e, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno,

encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Meio Ambiente, para parecer.

A Presidência aproveita o ensejo para saudar os visitantes que vieram prestigiar os

nossos  trabalhos  e  reafirma:  sempre que se  pautarem pelo bom comportamento,

serenidade e equilíbrio, serão recebidos com um coração extremamente generoso.

Aproveito a oportunidade para cumprimentar a todos os Deputados e Deputadas pelo

esforço e pelo embate democrático, de elevado nível.

Encerramento

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a Presidência encerra

a  reunião,  convocando as  Deputadas  e os  Deputados  para  as  extraordinárias  de

amanhã, dia 14, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a

ordinária  também  de  amanhã,  às  14  horas,  com  a  ordem  do  dia  já  anunciada.

Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 13/7/2011
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Às 15h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fabiano Tolentino,

Doutor Viana, Romel Anízio e Rômulo Viegas, membros da supracitada Comissão.

Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Fabiano  Tolentino,  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. 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 636/2011 é retirado

da pauta pela Presidência por deixar de cumprir pressupostos regimentais. Passa-se

à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 1.512, 1.571,

1.581, 1.682 e 1.708/2011, que receberam parecer por sua aprovação. Em seguida,

faz-se presente o Deputado Antônio Carlos Arantes, que assume a presidência dos

trabalhos.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº  1.161/2011.

Submetidos  a  discussão  e  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

Pareceres  de  Redação Final  dos  Projetos  de  Lei  nºs  1.293,  1.294 e  1.295/2011.

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

dos Deputados Rogério Correia em que solicita seja realizada audiência pública para

apresentação  do  Projeto  Nutre  Minas,  desenvolvido  pelo  Ministério  do

Desenvolvimento  Agrário;  Antônio  Carlos  Arantes  e  Fabiano  Tolentino  em  que

solicitam seja encaminhado ofício ao Subsecretário da Receita Estadual solicitando a

concessão de regime especial para as cooperativas de leite, no âmbito da Associação

de Cooperativas de Leite no Sudoeste Mineiro - Minas Leite; Antônio Carlos Arantes

em  que  solicita  seja  formulado  voto  de  congratulações  com  a  Federação  da

Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais – Faem - pela comemoração do

sexagésimo aniversário de sua fundação, em 7/7/2011; Romel Anízio em que solicita

seja formulado voto de congratulações com os Srs. José Alves Camargos e Jair Alves
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Camargos, produtores rurais do Município de Ituiutaba,  pela homenagem recebida

pela Faemg, por terem figurado entre os dez melhores produtores rurais do Estado;

com o Sr. Romes Gouveia Bastos, Presidente do Sindicato Rural de Ituiutaba, pela

homenagem recebida pela Faemg, na oportunidade da entrega da Medalha do Mérito

Rural; e com o Sr. Romildo Fernandes, produtor rural, pelo sucesso na produção de

uva  e  banana no Município  de  Capinópolis.  Cumprida  a  finalidade da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para as próximas reuniões extraordinárias, a serem realizadas amanhã, dia

14/7, às 16hs; e sexta-feira, dia 15/7, às 10 e às 15hs, para apreciar o Projeto de Lei

nº 636/2011, dos Deputados Antônio Carlos Arantes e Fabiano Tolentino, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2011.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Fabiano Tolentino - Romel Anízio - Rômulo

Viegas.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2011

ATAS

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/7/2011

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro, José Henrique, Inácio Franco e Jayro

Lessa

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discurso do Deputado Carlin

Moura; aprovação - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: inexistência de quórum para

votação - Discussão e Votação de Indicações: Indicação, feita pelo Governador do

Estado, do nome do Sr. Fernando Viana Cabral para o cargo de Presidente do Iepha;

discurso do Deputado Paulo Lamac; encerramento da discussão -  Indicação, feita

pelo Governador do Estado, do nome do Sr. Marcílio César de Andrade para o cargo

de  Presidente  do  Cetec;  discursos  dos  Deputados  Carlin  Moura  e  Almir  Paraca;

encerramento da discussão - Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome do

Sr. Camillo Fraga Reis para o cargo de Diretor-Geral da Agência RMBH; discurso da

Deputada  Maria  Tereza  Lara;  encerramento  da  discussão  -  Indicação,  feita  pelo

Governador do Estado, do nome do Sr. Marcos Affonso Ortiz Gomes para o cargo de

Diretor-Geral do IEF; encerramento da discussão - Indicação, feita pelo Governador

do Estado, do nome da Sra. Cláudia Lúcia Leal Werneck para o cargo de Diretora-

Geral do IGA; discurso da Deputada Maria Tereza Lara; encerramento da discussão -

Indicações, feitas pelo Governador do Estado, dos nomes do Sr. Rúbio de Andrade

para o cargo de Diretor-Geral do Idene, do Sr. Antônio Carlos Tardeli para o cargo de

Diretor-Geral do Detel, do Sr. Ricardo Afonso Raso para o cargo de Diretor-Geral da

Ademg, e do Sr. Paulo Roberto Menicucci para o cargo de Diretor-Geral da Lemg;

encerramento da discussão - Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome da

Sra.  Júnia  Guimarães  Mourão  Cioffi  para  o  cargo  de  Presidente  da  Hemominas;

discurso  do  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão;  encerramento  da  discussão  -

Indicações, feitas pelo Governador do Estado, dos nomes do Sr. Ivonei Abade Brito

para o cargo de Diretor-Geral do Iter-MG e da Sra. Célia Pimenta Barroso Pitchon
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para o cargo de Ouvidora-Geral do Estado; encerramento da discussão - 2ª Fase:

Suspensão  e  reabertura  da  reunião  -  Discussão  e  Votação  de  Proposições:

requerimento do Deputado Célio  Moreira;  aprovação - Suspensão e reabertura da

reunião - Inexistência de quórum para votação - Discussão, em 2º turno, dos Projetos

de Lei nºs 2.088, 974, 1.064 e 1.231/2011; encerramento da discussão - Discussão,

em 1º turno, dos Projetos de Lei  nºs 326, 355,  636, 713, 824,  846, 936,  1.220 e

1.801/2011;  encerramento  da  discussão  -  Suspensão  e  reabertura  da  reunião  -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Lessa - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -

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

Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi

- 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  -  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  -

Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda

- Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  9h12min,  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
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reunião anterior.

1ª Parte

Ata

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

leitura da ata da reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir, o Deputado

Carlin Moura.

O  Deputado  Carlin  Moura  -  Bom  dia,  Sr.  Presidente  Deputado  José  Henrique,

Deputadas e Deputados, professoras e professores! Quero reafirmar o conteúdo da

ata  da  reunião  de  ontem:  ontem  o  nosso  Bloco  Minas  sem  Censura  manteve  a

obstrução  aqui  no  Plenário  desta  Casa,  em  solidariedade  ao  movimento  das

professoras  e  dos  professores  da  rede  estadual  de  ensino  e  também  em

solidariedade aos demais servidores públicos do Estado, da saúde, do Ipsemg e da

Polícia Civil. Utilizando os instrumentos regimentais, mantivemos durante toda a noite

o  processo  de  obstrução,  e  foi  por  esse  processo  de  obstrução  que  fizemos  os

encaminhamentos. Estava na pauta a indicação de diversos cargos para a Diretoria

da  Arsae  e  de  outros  órgãos.  Somos  23  Deputados.  Cada  um  de  nós  fez  um

encaminhamento  esclarecendo que iríamos  nos  abster  da  votação em função do

processo  de  obstrução.  Obviamente,  alguns  instrumentos  que  o  Regimento  nos

possibilita são limitados. Cada Deputado fez seu encaminhamento, sua defesa, sua

explicação pelo prazo regimental de 10 minutos e pode falar apenas uma vez em

cada  votação.  Como  o  período  das  indicações  era  de  uma  hora,  conseguimos

superar  essa  fase.  Agora  retomamos  o  processo,  mas  não  podemos  repetir  o

processo de encaminhamento que fizemos ontem sobre determinada proposição, o

que torna nossos instrumentos de obstrução mais reduzidos. Mas, além da obstrução,

Sr.  Presidente  -  e  a  ata  deixa  isso  muito  claro  -,  estamos  fazendo  um  esforço

concentrado, por meio do nosso Líder, o Deputado Rogério Correia, para tentar uma

interlocução junto ao governo do Estado, à Secretaria de Planejamento e à Secretaria

de  Estado  de  Educação.  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas  e,

especialmente, professores, na nossa compreensão, neste momento precisamos, de
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forma emergencial, da reabertura da negociação com os professores do Estado de

Minas Gerais.  Entendemos que o pleito deles pelo pagamento do piso nacional é

mais que legítimo e está referendado pelo Supremo Tribunal Federal. Porém, agora,

precisamos de negociação; precisamos que o governo reabra as negociações, que se

sente  com  o  Sind-UTE  e  procure  encontrar  uma  saída  para  o  movimento  dos

professores. Durante todo esse processo de interlocução com o governo do Estado,

através da nossa Liderança, também estamos procurando negociar com o governo

para  que  o  ponto  não  seja  cortado.  Não  podemos  permitir  que  a  Assembleia

Legislativa saia de recesso, volte em agosto, e os professores continuem em greve -

além de tudo, com o ponto cortado. Estamos fazendo um esforço muito grande para

que o governo discuta com a mesa de negociação e possa dar garantias mínimas

para que não haja o corte de ponto. Esse é o trabalho que estamos fazendo, e a ata

deixa isso muito claro, sempre colocando para vocês, professores e professoras, de

modo muito transparente, que estamos fazendo uso dos instrumentos regimentais à

nossa disposição. No entanto,  vai  chegar o momento em que esses instrumentos

vão-se  exaurir,  vão-se  esgotar,  mas  estaremos  aqui  firmes,  solidários  com  o

movimento de vocês. É esse o conteúdo da ata da reunião do dia de ontem. Espero

que hoje possamos avançar. Bom dia para vocês e sejam bem-vindos à Assembleia

Legislativa de Minas Gerais!

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de pareceres, requerimentos

e indicações. A Presidência verifica, de plano, que não há quórum para votação, mas

que há para  a  discussão das matérias  constantes  na  pauta.  Indicação,  feita  pelo

Governador  do  Estado,  do  nome do Sr.  Fernando Viana Cabral  para  o cargo de

Presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais -

Iepha-MG. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em discussão, a

indicação. Com a palavra, para discutir, o Deputado Paulo Lamac.
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O Deputado Paulo Lamac* - Muito obrigado, Sr. Presidente. Tive a missão de ser

relator da comissão especial que estudou a indicação do Sr. Fernando Viana Cabral.

Em nosso parecer, apresentamos a recomendação de aprovação, uma vez que se

trata  de  profissional  reconhecidamente  sério,  que  desempenhou  trabalho

extremamente bem-sucedido à frente da Prefeitura de Belo Horizonte. O Sr. Fernando

Viana Cabral  possui  uma folha  de  serviços  prestados  à nossa cidade,  e  tivemos

elementos  suficientes  para  perceber  a  sua capacidade profissional.  Realizamos  a

sabatina do Sr. Fernando Viana Cabral com a participação de vários Deputados do

nosso Bloco e apresentamos o parecer pela aprovação do nome do ex-Secretário de

Administração Regional Centro-Sul de Belo Horizonte.

Sr. Presidente, aproveitando a discussão de uma questão tão importante, que é o

patrimônio histórico, afirmo que o maior patrimônio do Estado são os mineiros. Neste

momento  em  que  sentimos  a  angústia  e  a  aflição  dos  mineiros  em  relação  a

impasses  na  educação  e  na  saúde,  o  Bloco  Minas  sem  Censura  está  aqui

reafirmando seus compromissos com os estudantes que estão fora das salas de aula,

com  a  necessidade  de  se  criarem  as  condições  para  a  resolução  da  greve  dos

professores e professoras e para o bem da educação do Estado. Informo que, neste

momento,  vários  de nossos Líderes não se encontram presentes por  estar  sendo

realizada  mais  uma tentativa  de  consenso,  de  acordo.  Nossa  expectativa  é  que

consigamos, ainda na parte da manhã, avançar na viabilização do diálogo com os

professores, com a educação, que está em greve e deixa no prejuízo um número

muito grande de alunos em Belo Horizonte e no restante do nosso Estado.

Sr. Presidente, o empenho do nosso Bloco Minas sem Censura, que tem o privilégio

e o prestígio de contar com V. Exa. como representante na Mesa Diretora, é para

resolver os problemas do Estado. Ontem, fizemos um apelo claro ao Governador do

Estado, e hoje já existem indícios de uma abertura maior ao diálogo. O Bloco Minas

sem  Censura  reafirma  aos  professores  o  seu  compromisso;  reafirma  para  a

população  de Minas  Gerais  que nos  acompanha ao vivo,  pela  TV Assembleia,  o

nosso compromisso com a solução dos problemas do Estado. Independentemente de

estarmos  aqui  fazendo  obstrução,  de  termos  uma postura  clara  de  oposição  ao
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governo,  buscamos  resolver  os  problemas  que,  até  então,  o  governo  não  havia

conseguido desembaraçar. O Bloco busca intervir junto à Mesa Diretora, que conta

com  a  atuação  importante  do  nosso  Presidente  Deputado  Dinis  Pinheiro  e  dos

Líderes  desta  Casa,  para  que  a  Assembleia  Legislativa  seja  um  instrumento  de

mediação e amenize o sofrimento da população de Minas Gerais.

Sobre o encaminhamento da indicação do Sr. Fernando Viana Cabral para o Iepha,

afirmo  novamente  que  o  maior  patrimônio  que  temos  é  a  nossa  população.  É

importante que tenhamos um bom gestor à frente do patrimônio histórico e cultural do

nosso  Estado  e  é  importante  também  que  consigamos  resolver  os  problemas

prioritários  do nosso Estado.  Temos muita tranquilidade em relação à atuação do

nosso Bloco, pois estivemos ontem, aqui, até à 1 hora da manhã e reafirmamos a

nossa disposição,  Sr.  Presidente,  primeiramente para o diálogo,  para o consenso.

Queremos construir o melhor para o nosso Estado e, se for preciso, ficaremos até às

2 horas da madrugada ou até o mês inteiro nesta Casa. Obviamente essa não é a

nossa  vontade,  não  é  a  vontade  do  Bloco;  estamos  trabalhando  intensa  e

incansavelmente; faremos quantas reuniões forem necessárias; e também estamos

radicalizando  o  diálogo.  A nossa  intenção  é  resolver  isso  hoje,  se  for  possível.

Queremos  uma  solução  imediata.  Estamos  dispostos  a  fazer  reuniões  aqui,  na

Cidade Administrativa, na rua e onde for necessário. A disposição é para o diálogo,

mas,  se  o  diálogo  não  prospera,  acabam  acontecendo  experiências  como  a  de

ontem, à noite. Ficamos aqui longe das nossas famílias, madrugada afora, o que não

deixou de ser uma experiência democrática interessante do trabalho do Parlamento e

do exercício do contraditório. Foi bonito para a democracia mineira ver aqui os seus

representantes debatendo ideias até o horário necessário. É um avanço que o Bloco

Minas sem Censura traz para esta Casa.

Temos essa disposição de debater e discutir política. Estamos aqui para isso, Sr.

Presidente. Essa é a confiança que o povo de Minas Gerais depositou em cada uma

e em cada um de seus representantes. Estamos com toda a disposição para resolver

os  problemas  e  fazer  os  acordos  necessários,  desde  que  realmente  resolvam  o

problema da população mineira.  Essa é  a nossa prioridade e  a  determinação do
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Bloco Minas sem Censura. Os valorosos Deputados do Bloco Minas sem Censura

estão prontos a permanecer na Casa e a fazer o diálogo em defesa dos mais nobres

e legítimos interesses da população de Minas  Gerais.  Não estamos aqui  fazendo

nenhuma  discussão  menor  nem  somos  movidos  por  interesses  mesquinhos  ou

secundários em termos de política. O nosso interesse é a população que acredita e

depende do Estado; a população que coloca seus filhos nas escolas e quer ter  a

tranquilidade  de  saber  que  eles  estão  sendo  bem  cuidados  e  orientados  por

profissionais igualmente tranquilos. A mesma estrutura que damos aos nossos filhos

em casa deve ser repassada a eles nas escolas.

Essa  é  a  luta  por  dignidade  para  a  população,  que  passa  pela  dignidade  do

profissional da educação. O que queremos é que os professores tenham salários e

condições de trabalho dignos, bem como a tranquilidade de dar uma boa educação

aos seus filhos, filhos da população que mantém suas crianças nas escolas, isto é, à

futura geração de mineiros. A confiança no Estado de Minas Gerais, a confiança de

colocar o filho numa instituição de ensino do governo do Estado de Minas Gerais

precisa existir. Queremos a melhor formação e, para isso, sabemos que precisamos

dar condições dignas de trabalho para os profissionais da educação de Minas Gerais.

Esse quadro também se reflete  na  saúde,  que também está  em greve.  Temos a

expectativa  de  que,  muito  em  breve,  virão  os  avanços  necessários  para  que  a

população consiga ter seus profissionais em plena atuação. Sabemos que falta muito,

bem como sabemos da carência de recursos na área da saúde e do investimento

ainda  insuficiente  do  governo  do  Estado  de Minas  Gerais.  Estamos  na  luta  pela

regulamentação  da  Emenda  nº  29  e  para  mais  recursos  realmente  aplicados  na

saúde.

Já vou concluir o meu encaminhamento. Como relator da comissão que avaliou o

nome de  Fernando  Viana Cabral,  o  meu voto  é  pela  aprovação,  em função dos

serviços por ele prestados e pela sua competência, que já conhecemos e podemos

atestar.  Mas  nossa  preocupação  e  indicação  prioritária  é  quanto  à  saúde  e  à

educação, que devem vir na frente. Por isso o Bloco Minas sem Censura encaminha

pela resolução dos problemas do nosso Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O  Sr.  Presidente  -  Não  há  outros  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.

Indicação,  feita  pelo  Governador  do  Estado,  do  nome  do  Sr.  Marcílio  César  de

Andrade para o cargo de Presidente da Fundação Centro de Tecnologia de Minas

Gerais - Cetec. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em discussão, a

indicação. Com a palavra, para discutir, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, é importante esclarecer

que  há  um  instrumento  legal  que  determina  que  a  nomeação  de  toda chefia  de

autarquias e fundações do Estado de Minas Gerais deve primar-se por uma exigência

constitucional:  as pessoas  indicadas pelo  Chefe do  Executivo  devem passar  pelo

crivo da Assembleia Legislativa. É constituída uma comissão especial,  faz-se uma

sabatina  com  o  indicado,  na  qual  são  avaliadas  as  suas  condições  técnicas  e,

posteriormente, a sua indicação é submetida ao Plenário.  Esse é um instrumento

importante de controle público das indicações. Devo dizer que, no curso da sabatina

dos diversos indicados, notamos que alguns não preenchiam os requisitos básicos

para ocuparem o cargo. Teve de ser retirada a indicação de três deles, porque eram

considerados fichas-sujas. O que está em discussão neste momento é a indicação do

Sr. Marcílio César de Andrade para o cargo de Presidente da Fundação Centro de

Tecnologia de Minas Gerais - Cetec. Fiz parte da comissão especial que o sabatinou.

Devo esclarecer primeiramente que ele é um professor e pesquisador de carreira do

Cetec, portanto preenche as condições técnicas para ocupar o cargo. O que importa

no momento é o papel que o Cetec cumpre ou deveria cumprir no Estado de Minas

Gerais como fundação estadual de pesquisa e, como tal, tem um papel estratégico do

ponto de vista do desenvolvimento do Estado. Temos de nos lembrar sempre de que

não  haverá  pesquisadores,  nem  pesquisa  científica,  nem  produção  científica  e

tecnológica,  se  não  houver  investimento  na  educação  básica.  Se  não  houver

investimento na formação básica da nossa juventude, a chamada pesquisa de base,

não  haverá  pesquisadores  em  nosso  Estado.  A pesquisa  básica  se  constrói  na

formação do aluno, com o professor de Matemática, com o professor de Física, com o

professor de Filosofia. O aluno que não é devidamente alfabetizado dificilmente se

transformará  num grande pesquisador.  Sem a educação básica,  sem a  formação
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básica, sem o alicerce, não haverá condições de formarmos pesquisadores. Como

estamos aqui discutindo a Presidência da Cetec, que é uma fundação de pesquisa e

fomento  ao  desenvolvimento  científico  do  Estado,  não  podemos  desconsiderar  a

nossa educação básica, a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio e

a formação tecnológica de nossos jovens.

Isso é importante, porque o Cetec não pode ser desconsiderado desse contexto.

Ele deve estar inserido em um contexto maior da educação em Minas Gerais. Essa é

a grande questão.  Devemos dar as condições para que os nossos pesquisadores

possam fazer pesquisa aplicada e desenvolver o parque tecnológico do Estado. Por

exemplo, hoje a grande questão colocada para nós é a mineração. Minas Gerais é o

maior  produtor  de  minério,  mas  as  nossas  riquezas  minerais  são  extraídas  das

nossas montanhas e exportadas na forma “in natura”, na forma de “commodity”, sem

nenhum valor agregado, sem nenhum processo de transformação. Essa riqueza é

mandada embora para o exterior,  para a China especialmente,  sem sequer pagar

ICMS, porque é produto de exportação. Se esse produto, se essa “commodity”, se

essa riqueza mineral fosse aqui utilizada, processada e industrializada, estaríamos

gerando riqueza e renda para o nosso País.  Para vocês terem uma ideia do que

estou falando, digo que, enquanto somos o maior produtor de minério de ferro e, ao

mesmo  tempo  -  só  para  vocês  compreenderem  -,  o  maior  produtor  de  uma

“commodity” agrícola chamada café, sendo este também um produto de exportação,

o que ocorre? Queremos fazer café expresso, mas nenhuma daquelas maquininhas

de café expresso que são feitas com a liga do nosso minério de ferro é fabricada no

Brasil. As maquininhas que fazem café expresso acabam vindo da Itália, porque em

Minas Gerais não existe uma fábrica para industrializar  o  nosso minério de  ferro,

transformá-lo em liga metálica e em máquina de fabricação de café expresso.

Isso  significa  que  o  nosso  Estado  é  pobre  em  tecnologia,  é  pobre  em

industrialização.  Então,  o  Cetec  tem  o  papel,  serve  para  fomentar  pesquisa

tecnológica e incentivar o parque tecnológico do nosso Estado. Portanto, não basta

haver uma fundação de desenvolvimento tecnológico que não cumpre o seu papel

fundamental,  o  seu  papel  básico.  Mas  há  que  questionar:  como  faremos  o
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desenvolvimento  do  nosso  parque  tecnológico,  como  incentivaremos  a  produção

científica,  se  o  ensino  médio  profissionalizante  no  Estado  também  não  vem

cumprindo o seu papel? O Estado de Minas Gerais,  em vez de incentivar a rede

própria estadual de ensino técnico, de criar escolas técnicas estaduais com condições

de oferecer cursos de formação profissional aos nossos jovens, optou pelo programa

de formação profissional, pelo programa de escolas profissionais como o PEP, em

convênio com a rede privada, para comprar vagas na rede privada. Porém, dessa

forma,  não  se  desenvolve  a  nossa  própria  formação  tecnológica  no  Estado.

Entendemos que o PEP, como disse o professor - e concordamos com ele -, é um

processo de privatização do ensino técnico profissionalizante. Como o tempo já está

acabando, quero dizer que estamos encaminhando favoravelmente à indicação do

Prof. Marcílio, que preenche as condições técnicas e é profissional e pesquisador de

carreira  da  própria  Fundação  Cetec.  Contudo,  temos  a  compreensão  de  que

precisamos  investir  mais  nas  nossas  fundações  públicas  para  haver  maiores  e

melhores investimentos na área da produção científica e tecnológica de Minas Gerais,

sob  pena  de  o  nosso  Estado  continuar  atrás  de  outros  mais  desenvolvidos

tecnologicamente.  Se  observarmos  o  desenvolvimento  científico  e  tecnológico  de

Minas Gerais, veremos que fica aquém, por exemplo, do desenvolvimento científico e

tecnológico do Estado de São Paulo. Isso não é bom para Minas Gerais. Estamos

encaminhando favoravelmente à indicação do Prof. Marcílio César de Andrade para a

Presidência da Fundação Centro de Tecnologia de Minas Gerais - Cetec -, reforçando

que Minas precisa investir mais na pesquisa científica, na produção tecnológica e,

acima de tudo, nos nossos professores da educação básica, porque sem eles não há

pesquisa.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Almir Paraca.

O  Deputado  Almir  Paraca*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas,

servidores públicos da saúde e da educação do Estado de Minas Gerais, é um prazer

revê-los. Força na luta!  Espero que consigamos encaminhar  soluções adequadas,

justas para as  demandas de vocês antes do recesso.  Temos insistido com que a

pauta da Assembleia precisa ser ajustada a essa outra pauta que simboliza o clamor
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e as necessidades dos servidores públicos mineiros. Sr.  Presidente, pedimos para

discutir a indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. Marcílio César

de Andrade para o cargo de Presidente da Fundação Centro de Tecnologia de Minas

Gerais - Cetec -, a fim de apresentar algumas questões que julgamos pertinentes.

Primeiramente, gostaríamos de elogiar a intervenção do Deputado Carlin Moura, que

se tem notabilizado como parlamentar extremamente sensato, equilibrado, eficiente,

que apresenta argumentos incisivos, plenamente coerentes e justos, para auxiliar na

compreensão  das  diversas  questões  debatidas  nesta  Casa.  Como  integrante  do

Minas sem Censura e do Partido dos Trabalhadores, queremos dizer da nossa honra

e satisfação de ter o PCdoB compondo esse bloco de oposição conosco, de maneira

especial o Deputado Carlin Moura, que tem sido um grande maestro nesta Casa.

Gostaríamos  de discutir  a  questão da tecnologia  também  do ponto  de  vista  da

inovação,  que agrega um conceito com o qual  temos trabalhado há alguns anos.

Mesmo  antes  de  retornar  a  este  parlamento  na  legislatura  passada,  temos

acompanhado,  já  há algum tempo,  a discussão das tecnologias  sociais  no Brasil.

Atualmente existe um movimento organizado, estruturado e em funcionamento, que

conta com a participação de vários órgãos federais, de conselhos de Reitores das

universidades públicas, de diversos institutos de pesquisa e, principalmente, de uma

rede de organizações sociais dos mais diversos campos e trabalha com essa noção,

auxiliando a formulação e a consolidação do conceito de tecnologias sociais. Hoje a

rede de tecnologias sociais é uma realidade no Brasil. Mais de 700 instituições, entre

organismos,  centros  de  pesquisa,  empresas  com  responsabibilidade  social  e

organizações não governamentais as mais diversas, a compõem.

Na legislatura passada fizemos um esforço para implantar no Estado, por meio de

um projeto de lei de nossa autoria, o programa de fomento às tecnologias sociais em

Minas Gerais. Não obtivemos sucesso na legislatura passada e reapresentamos o

projeto, que está tramitando. Espero que tenhamos sucesso nesta legislatura, a fim

de se consolidarem os programas de fomento a tecnologias sociais no Estado, que

trazem, em seu conceito,  uma maneira de democratizar o acesso a tecnologias e

estimular a inovação, fazendo com que essa não se restrinja a universidades públicas
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e privadas. Daí a sua relação plena com a indicação para a Presidência do Cetec: é

preciso que a pesquisa e a  inovação tecnológica  não se  restrinjam aos institutos

federais  de  tecnologia  e,  menos  ainda,  aos  centros  de  pesquisa  mineiros,  sejam

públicos, sejam privados. A pesquisa, a ciência e a tecnologia devem descer nesse

nível de hierarquia e, como bem disse o Deputado Carlin Moura, chegar à base da

pirâmide social, inclusive para além do espaço formal da escola pública ou privada.

O  conceito  de  tecnologia  social  proporciona  essa  discussão.  Por  quê?  Porque

tecnologia social tem parâmetros básicos. O que envolve o conceito de tecnologia

social?  Primeiro,  devem  existir  soluções  práticas,  efetivas,  que  já  tenham

demonstrado resultados concretos em resolver problemas das diversas áreas, como

saúde, educação, energia, habitação, geração de trabalho e renda, ou seja, questões

que envolvem qualidade de vida.

Abro  um parêntese  para,  mais  uma vez,  saudar  os  profissionais,  os  servidores

públicos do Estado de Minas Gerais.

Portanto, são soluções práticas e efetivas que já provaram que resolvem problemas

de diversas áreas. Devem, ainda, ser soluções de baixo custo. É preciso que sejam

soluções baratas, acessíveis, a fim de que as comunidades lhes tenham acesso e

que  sejam  facilmente  multiplicadas.  É  necessário,  ainda,  que  sejam  de  fácil

apropriação pela comunidade. Um dos sérios problemas em relação à tecnologia é o

fato de que, em grande medida, ela não é amigável, pois quase sempre demanda o

acompanhamento de um técnico, de um “expert”, que, permanentemente, auxilie na

transmissão  do  conhecimento,  do  domínio,  da  operação  da  tecnologia.  Portanto,

tecnologia social pressupõe mecanismos fáceis de apropriação do conhecimento pela

comunidade, a fim de que ela se emancipe da necessidade de ser permanentemente

tutelada por um técnico. Essa noção de assistência técnica permanente, ou seja, o

conhecimento,  que  hoje  é  o  grande  patrimônio,  o  grande  ativo  do  mundo

contemporâneo, deve ser adaptada, apropriada pelas pequenas comunidades e pelas

organizações sociais em Minas Gerais e no Brasil.

Por  fim,  tecnologia  social  pressupõe diálogo permanente,  interação  permanente

entre o saber científico, que vem dos centros de pesquisa, das universidades, das
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academias, e o saber tradicional, popular, das comunidades, dos cidadãos comuns.

Esperamos que o Cetec, centro de excelência em pesquisa tecnológica em Minas

Gerais, acolha esse conceito de tecnologias sociais e nos auxilie na difusão dessa

ideia, dessa proposta.

Concluindo, Sr. Presidente, gostaria de dizer que, em Minas Gerais, com o apoio de

vários  parceiros,  principalmente  do  governo  federal,  estamos  implantando  dois

centros de referência em tecnologias sociais: um é o Centro de Referência do Bambu

e das Tecnologias  Sociais  -  Cerbambu -,  no  Município  de  Sabará,  no  Distrito  de

Ravena, com um dos mestres bambuzeiros mais eficientes do Brasil, o mineiro Lúcio

Ventania; e o outro é o Centro de Referência em Tecnologias Sociais do Sertão -

Cresertão -, que está instalado no Distrito de Sagarana, em Arinos, em parceria com

o IEF. Esperamos que esses dois centros sejam um estímulo para a multiplicação

dessas experiências e iniciativas que têm feito tão bem às pequenas comunidades

brasileiras e mineiras. Muito obrigado.

O  Sr.  Presidente  (Deputado Dinis  Pinheiro)  -  Não  há  outros  oradores  inscritos.

Encerra-se a discussão. Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr.

Camillo Fraga Reis para o cargo de Diretor-Geral da Agência de Desenvolvimento da

Região Metropolitana de Belo Horizonte - Agência RMBH. A Comissão Especial opina

pela aprovação do nome. Em discussão, a indicação. Com a palavra, para discutir, a

Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara - Bom dia, Sr. Presidente, Deputado Dinis Pinheiro,

demais Deputados desta Casa, colegas companheiros professores e professoras e

servidores da área de saúde. Eu me inscrevi para discutir a indicação do Sr. Camillo

Fraga Reis, porque resido em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. É

extremamente  importante  essa  Agência,  que  foi  criada  para  o  desenvolvimento

integrado  da  nossa  Região  Metropolitana,  com  a  finalidade  de  planejamento,

assessoramento,  regulação  urbana  e  viabilização  de  instrumentos  de

desenvolvimento integrado.

Não se concebe mais cidade isoladamente. Na Região Metropolitana os Municípios

estão  integrados,  as  áreas  conurbadas,  sobretudo em algumas  políticas  públicas,
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como  saúde  e  educação.  Tudo  o  que  se  faz  num  Município  afeta  a  Região

Metropolitana e o que se faz na Região Metropolitana afeta o Estado. Então, além da

sua  indicação  para  Diretor-Geral  da  Agência  de  Desenvolvimento  da  Região

Metropolitana,  o  Sr.  Camillo  está  preparado  para  assumir  esse  cargo.  Por  isso

votamos  favoravelmente  ao seu nome na Comissão e o nosso Bloco Minas  sem

Censura  também  votará,  aqui  no  Plenário,  porque  esta  é  uma  oportunidade  de

discutirmos políticas públicas na nossa Região Metropolitana.

Para que qualquer política pública avance,  seja na saúde,  seja no transporte, é

fundamental que se valorize a educação no Estado. Para isso, a presença maciça

dos nossos colegas é fundamental, como foi ontem, à noite, e está sendo hoje, pela

manhã. Voltando à questão da Região Metropolitana e relembrando o lançamento da

Frente  Parlamentar  Pró-Metrô  BH-Betim-Contagem  -  e  estão  aqui  o  nosso

companheiro Durval  Ângelo,  que é seu coordenador,  e o Deputado Fred Costa -,

sabemos  que  é  necessária  uma  integração  maior  tanto  do  trabalho  como  da

educação,  porque  muitos  jovens  estudam  na  Capital  e  moram  na  Região

Metropolitana, e vice-versa. Então, há necessidade urgente de um transporte coletivo

de qualidade.

Por exemplo, existe em Betim, desde 1981, um projeto inicial para construção do

metrô.  Naquela  época,  a  atual  Prefeita  Maria  do  Carmo Lara,  que  era  Deputada

Federal,  conversou várias vezes sobre isso com a Dilma, que não era Presidenta,

mas Ministra da Casa Civil. Após a sua posse como Prefeita de Betim, em 2009, a

Maria do Carmo foi inúmeras vezes a Brasília, a fim de que pudesse chegar a esse

ponto.  Numa  carta-consulta  ao  Ministério  das  Cidades,  foram  incluídas  as  três

cidades em Belo Horizonte, para ampliação do metrô. A Prefeita Marília Campos, de

Contagem, e o Deputado Durval Ângelo também estiveram em Brasília várias vezes e

intercederam pela construção do metrô de Contagem, e a Prefeita Maria do Carmo

também está lutando em prol da sua implantação em Betim.

O transporte de qualidade também é importante para a educação. É uma forma de

proporcionar melhor qualidade de vida à população da Região Metropolitana. Com

certeza, em agosto, receberemos uma resposta da nossa Presidenta, que é sensível
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a essa situação da Região Metropolitana de Belo Horizonte. A grande maioria dos

profissionais  da  educação  é  composta  por  mulheres.  Lógico  que  grandes

companheiros homens estão ao nosso lado, mas as mulheres constituem a maioria.

Fiquei pensando: vamos votar a indicação do nome do Dr. Camillo Fraga Reis para o

cargo de Diretor-Geral da Agência RMBH. E a cota de mulheres? Felizmente, o nome

da Sra. Cláudia Lúcia Leal Werneck foi indicado para o cargo de Diretora-Geral da

autarquia  Instituto  de  Geociências  Aplicadas  -  IGA.  Em  breve,  iremos  votar  essa

indicação. Devemos sempre ressaltar a importância da participação efetiva da mulher

em todos os espaços.

Repetindo, somos ampla maioria na área da educação. Queremos, mais uma vez,

reafirmar a necessidade da valorização dos profissionais da educação, garantindo-se

o piso salarial,  como aprovado pelo STF. Essa reivindicação da nossa categoria é

justa e legítima, e o governo de Minas deve pagar o piso da educação. Estamos ao

lado  dos  profissionais  da  educação  e  dos  companheiros  da  saúde  -  Fhemig  e

Funsaúde -, que também reivindicam melhores condições para a sua categoria. Uma

política pública de educação não consegue avançar sem que haja, paralelamente,

políticas públicas de qualidade para a saúde. É necessário que haja integração entre

essas áreas, além de outras, como esporte e cultura.

Relativamente à questão da Região Metropolitana de Belo Horizonte, não podemos

perder de vista, ao elaborarmos planos diretores, ao planejarmos políticas públicas,

um transporte público de qualidade.

Hoje, mais uma vez, está havendo nesta Casa um esforço concentrado, a fim de

que  haja  diálogo,  que  é  importante  para  se  chegar  a  uma  solução  discutida,

negociada com os profissionais das várias áreas do Estado de Minas Gerais. Esse é

o  verdadeiro  papel  do  Parlamento,  é  o  verdadeiro  papel  da  Oposição,  a  fim  de

avançarmos nesse diálogo. O Bloco Minas sem Censura não quer, de forma alguma,

que seja quanto pior, melhor. Temos respeito pelos profissionais, pelo povo de Minas

e pelos objetivos prioritários da sociedade mineira. Por isso, queremos que haja uma

solução. Não podemos permitir que crianças, jovens e famílias fiquem prejudicados,

assim como os profissionais. É um momento de férias legítimo. Queremos que esse
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impasse seja resolvido para que os direitos dos profissionais das várias áreas sejam

garantidos e cheguemos a um acordo.

Nosso  Líder,  o  Deputado  Rogério  Correia,  que  representa  o  Bloco  Minas  sem

Censura,  conversou com os  Líderes  do  governo nesta  Casa.  Esse  é  o  papel  da

Assembleia.  Quando  a  Assembleia  não  puder  abrir  as  portas  para  a  população,

estará num lugar de ditadora e não será um parlamento. Temos que ressaltar que

esta  Casa tem sido  palco de inúmeras reuniões,  audiências  públicas e fóruns de

debate.  Estamos  desenvolvendo um fórum técnico  de  segurança nas  escolas.  Já

houve uma reunião em Juiz de Fora. Em agosto haverá uma reunião em Contagem e

outra, no Sul de Minas. Nos dias 4, 5 e 6 de outubro, haverá o fórum técnico na

Assembleia. A Comissão de Segurança está empenhada em que esse fórum seja um

sucesso e contribua com a garantia de uma cultura da paz dentro das escolas, que é

o objetivo prioritário  da educação e também dos nossos grandes companheiros e

companheiras da educação. Muito obrigada.

O  Sr.  Presidente  -  Não  há  outros  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.

Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr.  Marcos Affonso Ortiz

Gomes  para  o  cargo  de Diretor-Geral  do  Instituto  Estadual  de  Florestas  -  IEF.  A

Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em discussão, a indicação. Não

há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome da Sra. Cláudia Lúcia Leal

Werneck para o cargo de Diretora-Geral do Instituto de Geociências Aplicadas - IGA.

A Comissão Especial  opina pela aprovação do nome. Em discussão, a indicação.

Com a palavra, para discutir, a Deputada Maria Tereza Lara.

A  Deputada  Maria  Tereza  Lara  -  Cumprimento  o  Sr.  Presidente,  os  colegas

professores e os profissionais de saúde. Aproveito a oportunidade para, mais uma

vez, nesta Casa, reafirmar a importância da mulher neste país e neste Estado. Como

já  disse,  já  somos  a  ampla  maioria  na  educação,  não  contra  os  companheiros

profissionais,  mas  ao  lado  deles.  Queremos  companheirismo  e  construção  da

fraternidade.

A indicação da Cláudia nos faz refletir sobre isso. Lembramos aqui publicamente,
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com  aqueles  que nos  veem  na  TV Assembleia,  que nós  mulheres,  só  em  1932,

pudemos votar e ser votadas neste país. O histórico de discriminação contra nós é de

longa data, mas já avançamos bastante. Não vamos reclamar, pelo contrário, pois

temos a primeira Presidenta mulher deste país, o que é um marco histórico que não

podemos perder de vista, daí estarmos sempre cobrando de todas as instâncias que

não se esqueçam de indicar as mulheres. Desejamos e esperamos que a Cláudia no

IGA  seja  uma  representante,  uma  mulher  que  tenha  compromisso  com  os

movimentos sociais; que ouça aqueles que estão realmente comprometidos com o

IGA e com os movimentos sociais. Estava fazendo um estudo nesta semana e vi que,

apenas no terceiro setor no Brasil, ONGs e associações, existem 328 mil instituições;

dessas, 42% ficam na Região Sudeste e 10% em Minas Gerais. Ou seja, há cerca de

30 mil  entidades do terceiro setor.  Ora,  não se consegue mais administração em

qualquer  órgão sem ouvir  os  movimentos  sociais  e a sociedade organizada,  sem

apoiar os movimentos sociais, os sindicatos, as associações e as fundações.

Lembro aqui que realmente precisamos avançar nos espaços de poder. Basta dizer

que, nesta Casa, entre os 77 parlamentares, por quem temos todo o respeito, estão

apenas 5 mulheres, que não são nem 10%. Em 2012, haverá eleições para Prefeitos

e  Vereadores,  e  precisamos  incentivar  as  mulheres  a  participar  efetivamente  do

“status” de poder partidário. Por exemplo, a maioria das coordenações dos nossos

sindicatos  são  ocupadas  por  mulheres,  o  que  é  muito  importante.  Temos  que

incentivar que elas continuem a ampliar, cada vez mais, seu espaço de poder, como

já disse, não contra os homens, mas ao seu lado. Também temos de lembrar que,

entre  53  Deputados  Federais,  há  apenas  1  mulher,  a  Deputada  Jô  Moraes,  do

PCdoB, que já foi Deputada nesta Casa. Na legislatura anterior, havia também uma

única Deputada Federal, a atual Prefeita de Betim, Maria do Carmo Lara. Era a única.

Já houve momentos em que tínhamos três ou quatro representantes. Duas cidades

próximas,  Betim,  onde moro,  e  Contagem têm Prefeitas  mulheres,  mas nenhuma

Vereadora  na Câmara.  Portanto,  temos que colocar  as mulheres nos espaços de

poder.  Estou-me  referindo  à  Sra.  Cláudia  Lúcia  Leal  Werneck  para  o  cargo  de

Diretora-Geral do Instituto de Geociências Aplicada - IGA. Realmente, as mulheres já
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são maioria nas universidades, mas ainda somos minoria na pós-graduação. Temos

realmente  de  responder  pelos  espaços  de  poder  que  ocupamos  e  àqueles  que

representamos - e é necessário que nos cobrem mesmo. Precisamos nos unir para,

de fato, dar uma resposta.

O IGA tem a finalidade de coordenar e executar pesquisas e trabalhos científicos

nas  áreas  de  geografia,  cartografia  e  geologia,  excetuados  os  de  mapeamentos

básicos.  É  um  trabalho  científico  extremamente  importante.  Defendemos  que,

independentemente de quem estiver no poder, devemos acompanhá-lo. O controle

social  é  necessário,  independente  de  apoiarmos  ou  não  o  governo.  Para  que  a

democracia se aperfeiçoe e se fortaleça, é preciso que o Parlamento seja forte e

cumpra  o  seu  papel,  mas  é  necessário  também  avançarmos  na  democracia

participativa, não é, Deputado Celinho do Sinttrocel? Na questão do transporte, se

não houver controle social, não avançaremos. Temos que avançar no controle social

de todos esses espaços de poder.

A Cláudia é graduada em Engenharia Eletrônica. Isso é interessante porque é uma

das  profissões  em  que,  há  alguns  anos,  não se  via  uma participação  efetiva  da

mulher.  Para  mudarmos  essa  realidade,  é  preciso  que  as  nossas  companheiras

mulheres  que  ocupam  espaço  de  poder,  como Secretárias  ou  Ministras,  tenham

realmente  ouvidos  para  os  movimentos  sociais  e  nos  representem  de  maneira

democrática. Precisamos também fazer esse acompanhamento, todos nós. Mais uma

vez,  gostaria  de  mencionar  aqui  a  grande  importância  dos  sindicatos  e  dos

movimentos  sociais,  como  o  Sind-UTE  e  o  Sind-Saúde.  Contamos  com  a  sua

presença  maciça  aqui,  ontem,  até  de  madrugada,  e  hoje,  de  maneira  ordeira,

democrática.  Eles  realmente  estão  manifestando  suas  reivindicações.  Esse  é  o

verdadeiro papel  dos movimentos sociais.  Realmente têm que se organizar  e não

desanimar  para  que  possamos  conquistar  os  nossos  direitos  que  nunca  foram

entregues de graça.  Sempre lutamos por  eles com organização.  A democracia dá

muito mais trabalho do que o autoritarismo, mas com certeza é infinitamente melhor

que o autoritarismo. Bem dizia a nossa Presidenta que prefere o barulho da imprensa

ao silêncio das ditaduras. Não podemos permitir  que a ditadura, um momento tão
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triste  da  nossa  história,  volte.  Por  isso,  quando  esta  Casa  está  movimentada,

barulhenta e cheia vemos que estamos em plena democracia e não podemos abrir

mão disso. Por isso quero cumprimentar a Mesa Diretora e todos os Deputados que

estão  abertos  a  receber  os  movimentos  sociais.  Quero  dizer  a  vocês  que  não

desanimem, continuem sempre nessa luta. A Casa é nossa, é da população, é dos

movimentos sociais organizados. Por isso quero, mais uma vez, deixar aqui o nosso

abraço. Não nos esqueçamos de que homens e mulheres temos de construir, lado a

lado, essa sociedade mais justa, igualitária, fraterna, garantidora dos nossos direitos.

A educação  tem  que  ser  prioridade.  Para  ser  prioridade,  tem  que  haver  direitos

garantidos, valorização, formação permanente e um salário digno. Muito obrigada.

O  Sr.  Presidente  -  Não  há  outros  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.

Indicação, feita pelo Governador do Estado, 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. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em discussão, a

indicação. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. Antônio Carlos Tardeli

para o cargo de Diretor-Geral do Departamento Estadual de Telecomunicações de

Minas  Gerais  -  Detel.  A Comissão  Especial  opina  pela  aprovação  do  nome.  Em

discussão, a indicação. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. Ricardo Afonso Raso

para o cargo de Diretor-Geral  da Administração de Estádios  do Estado de Minas

Gerais - Ademg. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em discussão,

a indicação. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Indicação,  feita  pelo  Governador  do  Estado,  do  nome  do  Sr.  Paulo  Roberto

Menicucci  para o cargo de Diretor-Geral  da Loteria  do  Estado de Minas Gerais -

Lemg.  A  Comissão  Especial  opina  pela  aprovação  do  nome.  Em  discussão,  a

indicação. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Indicação,  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. A Comissão Especial opina



1830
____________________________________________________________________________

pela aprovação do nome. Em discussão, a indicação. Com a palavra, para discutir, o

Deputado Adelmo Carneiro Leão.

O  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Sras.  Deputadas;  Srs.  Deputados;  Sr.

Presidente, Deputado Dinis Pinheiro; quero nesta oportunidade saudar os servidores

e as servidoras do Estado, que, em luta, têm contribuído de maneira decisiva. Quero

saudar o Presidente da Assembleia de Minas, Deputado Dinis Pinheiro, os demais

Deputados  da  Mesa  Diretora,  os  meus  colegas  Deputados  e  Deputadas,  os

servidores desta Assembleia, os trabalhadores e as trabalhadoras do serviço público

de Minas Gerais. Vou tratar aqui de gente. Estamos tratando agora da indicação de

pessoas para compor o governo de Minas, para construirmos um Estado melhor para

o povo de Minas e para o Brasil.  Já que estamos tratando de gente e pelo meu

respeito e conhecimento em relação a ela - sei que tem o acolhimento por parte dos

servidores da Hemominas -,  saudamos a Dra.  Júnia como a próxima Diretora da

Hemominas.  Desejamos-lhe  sucesso.  Conheço  muito  alguns  que  estão  indicados

nessa lista. Tive a oportunidade de estar ao lado de alguns em diferentes momentos,

inclusive quando Belo Horizonte foi administrada pelo então Prefeito Patrus Ananias e

no caso do nosso valoroso Fernando Cabral. Conheço a Júnia há muito tempo como

técnica da Hemominas e sei da sua competência e dedicação.

Mas,  nenhum  desses  indicados  fará  administração  melhor,  se  a  estrutura  do

governo  não  estiver  comprometida  com  o  desenvolvimento  do  Estado.  Nenhuma

dessas instituições é soberana para fazer o que quiser. Agora mesmo discutimos a

situação do Cetec, cuja indicação é o Dr. Marcílio. Teremos a oportunidade de discutir

o  Cetec  em  agosto,  em  uma  audiência  que  foi  prorrogada  por  condições

excepcionais. O Cetec, como qualquer órgão do Estado, não pode ser transferido, do

ponto de vista da sua responsabilidade, da sua direção, da sua função, para atender

a interesses privados em detrimento do interesse público. O Estado como um todo

pode  e  deve  estabelecer  parcerias  com  a  iniciativa  privada,  desde  que  essas

parcerias sejam conduzidas na lógica de sustentar o bem comum, o interesse público.

Quero tratar aqui com vocês dessa concepção. Estou tratando de pessoas. Ontem,

quarta-feira, a “Folha de S.Paulo”,  na seção de Opinião”,  em sua terceira página,
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publicou um artigo que se inicia citando uma determinada pessoa como das mais

importantes, que mais lutou, que mais representa a luta pela democracia, que por ela

fez  guerra  e  que  manifestou,  com  muita  ênfase,  no  bom  português  -  e  não  na

tradução  que  foi  colocada  -  que  democracia  é  o  melhor  de  todos  os  regimes

apresentados. Essa pessoa que tratou de democracia, tratou de redes sociais, falou

do “twitter”, do Facebook, da democracia participativa, vocês todos conhecem: é o

nosso Governador de Minas Gerais, Antonio Augusto Anastasia. Referindo-me ao que

ele escreveu,  quero dizer  que estou plenamente de acordo e compartilho  da  sua

concepção. Mas, para fazer valer os princípios da democracia, ele não pode voltar as

costas  para  os  servidores  públicos  do  Estado.  Se  vale  o  “Facebook”,  se  vale  o

“twitter”,  se  valem  as  redes  sociais  como  instrumento  de  relacionamento  com  a

sociedade, também tem de valer o olho no olho, o diálogo direto, a conversa e as

negociações com os seus servidores.

Deixo aqui esse registro mais como apelo e como identidade com o que escreveu o

Governador de Minas Gerais, Antonio Augusto Anastasia. Está aqui para todos lerem.

Ele inicia citando Winston Churchill; dizendo que o regime mais importante, o regime

superior do desenvolvimento humano, da organização é o democrático; fala de todo o

sistema de redes de comunicação e da importância da democracia; e conclui que a

democracia é o sistema mais importante de construção de uma sociedade, de uma

Nação. É nesse contexto que apelo para o governo de Minas e o Governador do

Estado de Minas Gerais; que, cumprindo o sonho do nosso Paulo Freire, educador do

mundo,  faça  valer  o  discurso  na  prática;  que  não  faça  o  discurso  dissociado  da

prática;  que  não  se  afaste  do  que  disse  no  discurso  sobre  a  relação  com  os

servidores. Não tenho dúvida de que o sucesso de uma administração, na lógica da

democracia, dá-se ao estabelecer uma relação direta, absolutamente respeitosa com

os  servidores  do  Estado.  Nesse  contexto,  digo-lhes  que,  pela  nossa  condição

humana, temos limitações, cometemos erros, temos defeitos. Mas os avanços mais

importantes de todos os tempos de luta que conheço, da nossa democracia brasileira

foram fruto da efetiva participação do povo trabalhador.

Parabenizo vocês pela sua luta, pela presença, embora possam incomodar muitos
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e  todos  em  determinados  momentos.  Mas  é  esse  incômodo  que  desperta  esta

Assembleia Legislativa, para que se coloque diante de vocês nessa lógica, nessa

relação de compromisso, de solidariedade e de defesa da democracia. Avançamos, e

tenho  convicção  de  que  avançaremos  mais  ainda  para  resolvermos  os  graves

problemas do Estado de Minas Gerais. Se vocês não estivessem presentes - e aqui

saúdo,  de  modo muito especial,  as  trabalhadoras e os  trabalhadores do setor de

saúde -;  se vocês da  Funed,  se vocês da Fhemig,  se vocês da Hemominas não

viessem a público mostrar a realidade da saúde no Estado de Minas Gerais, talvez

ainda pensássemos que tudo estivesse bom, porque a propaganda nos conduz a

isso, como o choque de gestão, o déficit zero e questões maravilhosas deste Estado.

Não é bem assim. Vocês vieram mostrar que o governo de Minas Gerais tem que

reagir diante da situação que está aí, e não só resolver a questão da greve que vocês

fazem - porque vocês não fazem greve apenas para resolver os problemas de vocês,

que estão em greve.

É preciso que o governo compreenda que vocês que fazem greve estão tentando

resolver o problema daqueles que nem estão ainda no sistema de saúde. Vocês que

fazem greve, que lutam, que vêm aqui, que participam, estão aqui para dizer que os

hospitais de Minas Gerais não podem continuar sucateados como estão. Vocês que

fazem greve estão aqui para dizer que a nossa estrutura de saúde não se sustenta e

não tem um futuro capaz de atender aquilo que propõe a Constituição Brasileira, que

é a saúde como direito fundamental  da pessoa humana, se não houver concurso

público e se não houver valorização dos trabalhadores. Vocês vieram aqui para dizer

a Minas Gerais e ao governo de Minas que sabem e para forçá-lo, sensibilizá-lo e

motivá-lo a tomar postura, e não dizer que não negocia com vocês em greve. Frente

a essa situação, mesmo fazendo concurso público, com os salários que são pagos,

não  há  condições  de  se  montar  uma estrutura  de  atendimento  à  saúde  digna  e

adequada, da dimensão que Minas Gerais tem que ter.

É  muito  importante  a  presença  de  vocês  aqui  para  representar  aquilo  que  os

profetas fizeram no passado, e não só para denunciar a grave situação que vivemos

em nosso Estado. Vocês, como profetas, vêm a esta Assembleia de Minas Gerais
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para anunciar um novo tempo para o Estado e para dizer ao seu governo que temos

de reunir o melhor da nossa inteligência e da nossa energia para enfrentarmos os

grandes problemas daqui. Espero que ainda hoje, Presidente, o governo de Minas

Gerais possa anunciar aos servidores da saúde, aos servidores da educação e aos

servidores  da  segurança  pública  o  primeiro  ato:  a  disposição  de  negociação.  É

preciso dialogar.  Não há “facebook”,  não há “twitter”,  não há internet que possam

fortalecer  a democracia se não houver  diálogo direto  com aqueles  que o querem

neste momento.

Quero deixar registrado aqui, com apoio e com esperança, que a Hemominas pode

ser governada pela Júnia, em razão da sua competência técnica, da sua experiência

e da sua relação saudável com os servidores. Espero que a Hemominas, a Funed, a

Fhemig  e  o  Ipsemg  possam  ser  governados  respeitando-se  e  valorizando-se  os

servidores públicos, organizando-os de tal maneira que possam servir  plenamente

aos interesses de Minas Gerais. Muito obrigado.

O  Sr.  Presidente  -  Não  há  outros  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.

Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. Ivonei Abade Brito para o

cargo de Diretor-Geral  do Instituto de Terras  do  Estado de Minas Gerais -  Iter.  A

Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em discussão, a indicação. Não

há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Indicação,  feita  pelo  Governador  do  Estado,  do  nome  da  Sra.  Célia  Pimenta

Barroso Pitchon para o cargo de Ouvidora-Geral do Estado. A Comissão Especial

opina  pela  aprovação  do  nome.  Em  discussão,  a  indicação.  Não  há  oradores

inscritos. Encerra-se a discussão.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a hora 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.

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente -  A Presidência  vai  suspender  a reunião  por  45  minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.



1834
____________________________________________________________________________

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Vem à Mesa requerimento

do Deputado Célio Moreira, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo

que o Projeto de Lei nº 1.697/2011 seja apreciado em último lugar. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  vai  suspender  a  reunião  por  3  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 verifica, de

plano, que não há quórum para votação, mas que há para a discussão das matérias

constantes na pauta. Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.088/2011, do

Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar à Petróleo Brasileiro

S.A. - Petrobras - o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. Em discussão, o

projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 974/2011, do Deputado Tiago Ulisses,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Cachoeira  de  Minas  os

imóveis que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação

do  projeto.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a

discussão.

O Sr. Presidente (Deputado Jayro Lessa) - Discussão, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 1.064/2011, do Deputado Dinis Pinheiro, que institui  a Política de Educação

para  o  Trânsito  e  dá  outras  providências.  A Comissão  de  Transporte  opina  pela

aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não

há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - Discussão, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 1.231/2011, do Deputado Leonardo Moreira, que altera o parágrafo único do
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art. 1º da Lei nº 16.910, de 3/8/2007. A Comissão de Fiscalização Financeira opina

pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1, que

apresenta.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a

discussão.

Discussão,  em 1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  326/2011,  do  Deputado Sargento

Rodrigues, que torna obrigatória a notificação do ingresso, na rede de atendimento à

saúde de vítimas  de acidentes  com armas,  aos  órgãos  de Segurança Pública.  A

Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do

Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  A Comissão  de  Segurança  Pública  opina  pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com a

Emenda nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 355/2011, do Deputado Fred Costa,

que fixa prazo para que as operadoras de TV a cabo efetuem a interrupção do serviço

quando  solicitada  pelo  usuário.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela

constitucionalidade  do  projeto.  As  Comissões  de  Defesa  do  Consumidor  e  de

Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto.

Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão,  em 1º turno,  do Projeto  de  Lei  nº  636/2011,  dos Deputados  Antônio

Carlos  Arantes  e  Fabiano  Tolentino,  que  dispõe  sobre  as  condições  higiênico-

sanitárias  da  produção artesanal  de  leite  de  cabra  e  ovelha  e  seus  derivados.  A

Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do

Substitutivo  nº  1,  que apresenta.  A Comissão de Política Agropecuária opina pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2, que apresenta. Em discussão, o

projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  713/2011,  do  Deputado  Wander

Borges, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Raul Soares 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
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Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 824/2011, do Deputado Zé Maia, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Fronteira 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.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 846/2011, do Deputado Delvito Alves,

que autoriza o Poder Executivo a doar o terreno que especifica à Associação dos

Produtores Rurais da Fazenda Pico - Aprofap -, com sede no Município de Unaí. 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 936/2011, do Deputado Antônio Júlio,

que torna obrigatório o oferecimento de cardápios em braile nos restaurantes e bares

do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade

do  projeto  com  a  Emenda  nº  1,  que  apresenta.  A  Comissão  da  Pessoa  com

Deficiência opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de

Justiça,  e com a Emenda nº 2,  que apresenta.  Em discussão,  o projeto.  Não há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.220/2011, do Deputado Leonardo

Moreira, que dispõe sobre a divulgação, em cada estabelecimento da rede pública de

ensino,  de  informações  sobre  a  pessoa  cujo  nome  o  estabelecimento  leva.  A

Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Educação 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  1.801/2011,  do  Deputado  André

Quintão,  que altera  dispositivos  integrantes da  Lei  nº  12.262,  de  23/7/1996,  e  dá

outras  providências.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do
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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.

Suspensão da Reunião

O  Sr.  Presidente  -  A  Presidência  vai  suspender  a  reunião  por  1h30min  para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados  para  a  ordinária  de  logo  mais,  às  14  horas,  com  a  ordem  do  dia  já

publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

14/7/2011

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Bonifácio  Mourão,  Ivair  Nogueira  e  Rogério  Correia,  membros  da  supracitada

Comissão. Estão presentes também a Deputada Liza Prado e os Deputados Adelmo

Carneiro  Leão,  Célio  Moreira  e  Carlin  Moura.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente,  Deputado Gustavo  Corrêa,  declara  aberta  a  reunião  e,  com  base no

inciso III  do art.  120 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata, considera-a

aprovada  e  solicita  aos  Deputados  presentes  que  a  subscrevam.  A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para, em audiência pública, discutir o

atendimento prestado pelo Ipsemg aos servidores públicos do Estado, principalmente
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os aposentados. Registra-se a presença da Sra. Jomara Alves da Silva, Presidente

do Ipsemg, e dos Srs. Renato Almeida de Barros, Diretor do Sind-Saúde; Beatriz da

Silva  Cerqueira,  Coordenadora-Geral  do  Sind-Ute;  Paulo  Antônio  Siqueira,  Vice-

Presidente, representando a Sra. Antonieta de Cássia Dorledo de Faria, Presidente

do Sindicato dos Servidores do Ipsemg - Sisipsemg; Geraldo Antônio Henrique da

Conceição,  Diretor  Político do Sindicato  dos Trabalhadores no Serviço Público  do

Estado de Minas Gerais - Sindpúblicos; Marcelo Diniz, médico do Ipsemg; e Cristiano

Matta  Machado,  Presidente  do  Sindicato  dos  Médicos  de  Minas  Gerais,  que  são

convidados a tomar assento à mesa. O Presidente faz uso da palavra para suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das  notas taquigráficas.  A Presidência  retoma os trabalhos ordinários  da  reunião.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2011.

Gustavo Corrêa, Presidente – Luzia Ferreira – Luiz Henrique – Duarte Bechir.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 22 DE JULHO DE 2011

ATA

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/7/2011

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Carlin Moura e Gustavo Valadares (substituindo o Deputado Bosco, 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 Gustavo Valadares,

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

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

destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  comunica  o  recebimento  de

correspondência  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  na  data  mencionada  entre

parênteses: do Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado; da Sra.

Ana  Lúcia  Almeida  Gazzola,  Secretária  de  Educação;  do  Sr.  Maurílio  Soares

Guimarães,  Presidente  da  Emater-MG  (30/6/2011);  e  do  Sr.  Danilo  de  Castro,

Secretário de Governo (2/7/2011). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação,  cada um por sua vez,  são aprovados requerimentos do Deputado André

Quintão  em  que  solicita  seja  realizada,  por  solicitação  do  Conselho  Regional  de

Nutricionistas, reunião de audiência pública em comemoração ao Dia do Nutricionista,

para  debater  temas  como fome,  obesidade  e  desperdício;  e  do  Deputado  Carlin

Moura  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  conjunta  com  a  Comissão  de

Transporte, Comunicação e Obras Públicas para debater, em audiência pública, as

demandas dos trabalhadores da rede pública de comunicação do Estado (TV Minas,

Rádio Inconfidência e Imprensa Oficial), por solicitação do Sindicato dos Jornalistas.

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.
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Sala das Comissões, 14 de julho de 2011.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Duarte Bechir.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 23 DE JULHO DE 2011

ATA

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 14/7/2011

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Romel

Anízio,  Sargento  Rodrigues,  Leonardo  Moreira  (substituindo  o  Deputado  Doutor

Viana, por indicação da Liderança do Bloco Transparência e Resultado), membros da

supracitada Comissão. Está presente também o Deputado Antônio Carlos Arantes.

Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Zé  Maia,  declara  aberta  a

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

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições  da  Comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela

rejeição , no 1º turno, da Emenda nº 4 apresentada ao Projeto de Lei nº 2.109/2011

(relator: Deputado Zé Maia). Suspende-se a reunião. Às 11h30min são reabertos os

trabalhos com a presença dos Deputados Zé Maia, Leonardo Moreira e Sebastião

Costa,  (substituindo,  respectivamente,  os  Deputados  Doutor  Viana  e  João  Vítor

Xavier,  por  indicação  do  Bloco  Transparência  e  Resultado)  e  Tenente  Lúcio

(substituindo o Deputado Gustavo Perrella, por indicação da Liderança do PDT). O

Projeto de Lei Complementar nº 8/2011 e os Projetos de Lei nºs 6, 713, 823, 824,

846, 1801/2011 e 5.092/2010 são retirados da pauta por determinação do Presidente

da Comissão por não cumprirem 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, 14 de julho de 2011.

Zé Maia, Presidente - Gustavo Valadares - Gustavo Perrella - Sebastião Costa.
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COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 22/7/2011, as seguintes comunicações:

Do Deputado Fred Costa notificando sua ausência do País  no período de 18 a

26/7/2011. (- Ciente. Publique-se.)

Do Deputado Carlos Henrique notificando sua ausência do País no período de 19 a

31/7/2011. (- Ciente. Publique -se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva notificando o falecimento da Sra. Sandra Maria

Cunha Tavares, ocorrido em 19/7/2011, em Varginha. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 26 DE JULHO DE 2011

ATA

ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/7/2011

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro, José Henrique, Inácio Franco e Zé Maia

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase:  Questões  de  ordem  -  Discussão  e  Votação  de  Pareceres:  Pareceres  de

Redação Final dos Projetos de Lei nºs 4, 874, 879, 963, 974, 1.064, 1.111, 1.231 e

2.088/2011;  aprovação  -  2ª  Fase:  Discussão  e  Votação  de  Proposições:

Requerimento  do  Deputado  João  Leite;  aprovação  -  Discussão,  em  2º  turno,  do

Projeto de Lei nº 5.092/2010; aprovação na forma do vencido em 1º turno, com as

Emendas  nºs  1  e  2  -  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.759/2011;

aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de

Lei  nº  2.109/2011;  apresentação  da  Emenda  nº  2;  encerramento  da  discussão;

votação do projeto, salvo emendas; aprovação na forma do vencido em 1º turno;

votação  da  Emenda  nº  1;  aprovação;  votação  da  Emenda  nº  2;  aprovação  -

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 6/2011; aprovação na forma do vencido

em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 355/2011; aprovação -

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  636/2011;  aprovação  na  forma  do

Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

713/2011; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 717/2011; discursos da Deputada Liza Prado e do Deputado Antônio

Júlio; encerramento da discussão; votação do projeto; aprovação na forma do vencido

em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 823/2011; aprovação na

forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 824/2011;

aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 846/2011; aprovação na

forma  do  vencido  em  1º  turno  -  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

1.801/2011;  encerramento  da  discussão;  discurso  do  Deputado  André  Quintão;

votação do  projeto,  salvo  emenda;  aprovação na  forma do  vencido  em  1º  turno;

votação da Emenda nº 1; aprovação - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº
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1.697/2011; discurso do Deputado Ulysses Gomes; prorrogação da reunião; discursos

dos Deputados Romel Anízio, Sargento Rodrigues e Rogério Correia - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Dilzon Melo - Adelmo Carneiro Leão

- Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Júlio - Antonio Lerin -

Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi

- Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito

Alves -  Doutor  Viana -  Doutor  Wilson Batista - Duarte Bechir  -  Duilio  de Castro -

Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares

- Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - João Leite - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Liza

Prado - Luiz Carlos Miranda - 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  -  Sargento  Rodrigues  -  Sebastião  Costa -  Tenente  Lúcio  -  Tiago

Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  9h15min,  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 André Quintão, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Nos termos do edital de convocação,

a Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de

pareceres e requerimentos.
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Questões de Ordem

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr.  Presidente, Srs. Deputados, é com muito

pesar que trago ao conhecimento desta Casa o falecimento, nesta noite,  do ouro-

finense e Procurador do Ministério Público Dr. Carlos Henrique Fleming Ceccon. Com

menos  de  50  anos,  filho  de  Ouro  Fino,  nosso  amigo  da  cidade,  faleceu  esta

madrugada. O Dr. Ceccon foi Procurador de Justiça por mais de 15 anos. Embora

jovem, prestou relevantes serviços ao Ministério Público. Foi um Promotor correto,

dedicado  e  sempre  desempenhou  com  muita  dignidade  as  suas  funções  no

Ministério. De público, quero apresentar à Adriana, aos filhos e a toda a família do Dr.

Ceccon as nossas condolências. Ele esteve durante longos anos em Ouro Fino, é

filho da cidade, estagiou em nosso escritório de advocacia junto aos meus queridos e

saudosos  pai  e  tio.  Hoje,  com  certeza,  o  Ministério  Público  perde  um  valoroso

membro.  Neste  momento,  quero  prestar-lhe  esta  homenagem.  Com  certeza,  seu

exemplo como legítimo representante do Ministério Público será sempre lembrado por

todos que tiveram o prazer de conhecê-lo.  Nossa cidade de Ouro Fino está triste,

pois, além de ser representante do Ministério Público, era um filho dos mais ilustres,

dos  mais  queridos.  A  nossa  cidade  tinha  pelo  Carlinhos,  como  era  conhecido

carinhosamente, um grande apreço. Quero unir-me à Adriana, aos filhos, aos seus

pais  Domingos e Sílvia  e a seus irmãos nesta grande dor  que estão enfrentando

neste dia. Seu corpo está sendo velado e, às 15 horas, será cremado em Contagem.

Faço  este  registro  para  que  transmitam,  em  meu  nome e  também  no  de  minha

família, a todos os familiares do Dr. Ceccon e ao Ministério Público, na pessoa do

Procurador-Geral Dr. Alceu José Torres, as nossas condolências. Muito obrigado.

O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, recentemente houve um turbilhão de

greves  em  nosso  Estado.  Os  servidores  vieram  a  esta  Casa  e  participaram

ativamente das reuniões do Plenário e das comissões. Felizmente, Sr.  Presidente,

apesar do momento de tensão, a situação caminhou da melhor maneira possível. O

pessoal foi muito bem recebido aqui, apesar dos protestos que ocorreram, que são

absolutamente democráticos - temos de entendê-los assim. Sr. Presidente, Sras. e

Srs. Deputados, as tratativas foram feitas da melhor maneira possível. Relembro que,

há algumas semanas, o Deputado Rogério Correia também participou dessa decisão.
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A  greve  da  Fhemig  foi  resolvida  rapidamente,  de  forma  satisfatória,  graças  à

intervenção competente do governo, do Governador Antonio Anastasia, da Secretária

de Planejamento Renata Vilhena e da Subsecretária Fernanda Neves. Em seguida,

Sr. Presidente, houve a greve do Ipsemg, na área da saúde. O Ipsemg tem problemas

que se vão arrastando há muito tempo. A Presidente Jomara, que assumiu o cargo no

começo do ano, tem a firme disposição de buscar soluções mais duradouras para o

Ipsemg,  que  é  uma  instituição  muito  importante  para  o  funcionalismo  de  Minas

Gerais. Os problemas são vários, inúmeros, de toda ordem. Felizmente, depois de

muitas reuniões com o sindicato dos funcionários do Ipsemg, a greve chegou ao seu

final  também  de  maneira  satisfatória.  Mesmo  assim,  ontem,  houve  reunião  da

Comissão de Administração Pública, presidida pelo Deputado Gustavo Corrêa, com a

participação  de  vários  parlamentares  desta  Casa  e  de  inúmeros  funcionários  do

Ipsemg, na qual se discutiu o funcionamento daquele órgão. A greve está resolvida,

vamos  verificar  como ficará  o  seu funcionamento.  Sr.  Presidente,  ontem  à  tarde,

depois  de  inúmeras  negociações  com  o  funcionalismo  da  saúde,  que  envolve  a

Secretaria Estadual de Saúde, a Fhemig, a Funed e o Hemominas, o governo acatou

as  propostas  mais  importantes  desses  servidores:  a  data-base  e  o  reajuste.  Foi

divulgado, no final do dia, um reajuste de 5% em outubro, que será a data-base, e

outros  5%  em  abril  do  próximo  ano.  Esta  Casa,  Sr.  Presidente,  com  muita

competência do Presidente Dinis Pinheiro, ajudou a resolver a questão do reajuste

salarial e da data-base, que - pelo que parece - já foi acatada pelos funcionários da

saúde. O Presidente resolveu formar uma comissão para a educação e outra para a

saúde, sendo que a da saúde será composta pelo Deputado Adelmo Carneiro Leão e

por  mim.  Tão logo  a  greve  dos  funcionários  da  saúde  se  encerre  -  isso  poderá

acontecer hoje, segundo notícias -, essa comissão começará a funcionar. Ontem à

noite,  participamos  de  uma  reunião  com  a  Secretária  Renata  Vilhena,  que

demonstrou estar inteiramente de acordo com essa decisão tomada pela Assembleia

e acatou a decisão dos órgãos da saúde - Funed, Fhemig, Hemominas, etc. - de se

formarem grupos de trabalho com o pessoal dos sindicatos e a participação dessa

comissão que esta Casa criará, a fim de que não se resolva apenas a questão salarial

desses  funcionários,  mas  também,  dentro  de  um  certo  prazo,  o  funcionamento
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dessas  instituições,  que  são fundamentais  para  a  saúde da  população de  Minas

Gerais.  Em linhas gerais,  era o que tinha a  dizer.  Mais  uma vez,  quero louvar  o

trabalho desta Casa. Foram vários os Deputados que dele participaram. No entanto,

não posso deixar de ressaltar a sensibilidade do Governador Antonio Anastasia, que

entrou  pessoalmente  nessa questão,  ontem mesmo, para  resolver  o problema da

greve  na  saúde.  Até  então,  eles  não  receberiam  o  reajuste  anunciado,  mas  o

Governador o autorizou. Agora espero que a nova comissão dê sequência a esse

trabalho, não só no que diz respeito ao reajuste salarial, mas também a melhores

condições  para  os  seus  funcionários.  Consequentemente,  isso  vai  melhorar  o

atendimento da população que a utiliza. Por fim, felicito-os pelo trabalho desenvolvido

nesta Casa, pelo papel importantíssimo que a Assembleia de Minas teve na solução

de  problemas  tão  graves  e  pungentes  como  os  vividos  nos  últimos  dias.  Muito

obrigado.

O  Deputado  Doutor  Viana  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  hoje  relatarei  uma

situação  desagradável.  Agora  há  pouco,  vindo  para  a  Assembleia,  recebi  o

telefonema de um empresário, de um produtor rural que faz tudo de acordo com as

normas na sua fazenda, uma fazenda-modelo que, recentemente, realizou um dia de

campo  com  a  presença  de  órgãos  do  Estado,  para  explicar  a  melhoria  da

inseminação e da produção de leite. Faz um mês que estive presente nesse dia de

campo. O leite que ele produz é entregue à Nestlé e é considerado categoria ouro,

isto é, da melhor qualidade. Ele também produz a cachaça Lorena, que é certificada

pelo IMA, pois obedece a todos os critérios e exigências - e não são poucas. Além

disso, a inseminação artificial é feita na sua fazenda há quase 20 anos e gera muitos

empregos.  Enfim,  é  um  homem  que  trabalha  corretamente.  No  entanto,  esse

empresário recebeu a visita de um funcionário do IEF em sua fazenda. A vistoria foi

feita, e alguns ajustes, solicitados, mas nada de exorbitante. Para surpresa dele, foi

chamado a comparecer na Secretaria, e lá a Sra. ou Srta. Poliana o recebeu, mas

não lhe deu as explicações devidas. Ele, que estava dentro do prazo e também utiliza

todas as boas práticas na sua fazenda, disse-me que perguntou a ela o que deveria

fazer, e ela lhe respondeu que ele precisava contratar uma empresa especializada.

Diante do ocorrido, gostaria de chamar a atenção do meu amigo, o Secretário Adriano
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Magalhães.  Aliás,  parabenizo  o  Governador  Anastasia  por  tê-lo  colocado  na

Secretaria,  porque  ele  realmente  tem  a  visão  de  ajudar  o  Estado  nas  questões

ambientais  e quer  fazer  uma Secretaria  mais  célere,  que atrapalhe  menos  e não

aceite abusos. Mas esse caso deixou-me triste. Tenho de trazê-lo a público e tentar

chegar  ao Secretário  para lhe pedir  que tome as devidas providências.  Enquanto

estava participando dos entendimentos, chegaram duas multas para o Sr. Francisco.

Fizemos aqui, nos dois últimos anos, uma discussão ampla com a Oposição sobre

esse  assunto,  mas  algumas  reclamações  chegaram  também  aos  Deputados  da

Situação. Temos trabalhado pelo nosso Governador, tentando fazer as correções. O

Sr. Francisco ainda tinha prazo e estava procurando fazer todos os acertos, que não

eram muitos  nem graves,  mas foi  surpreendido  por  duas  multas.  E  a  funcionária

Poliana  apenas  lhe  disse  que  ele  deveria  procurar  resolver  o  assunto  com  uma

empresa especializada. Parece-me que ela não queria mostrar-lhe caminhos, porque

a  multa  já  havia  sido  emitida.  Era  preciso  que  ele  buscasse  fazer  os  pequenos

acertos que lhe estavam sendo exigidos. Ela disse que os estudos eram suficientes e

que  ele  contratasse  uma empresa  para  resolver  a  questão.  E  não  lhe  deu  mais

nenhuma orientação. As duas multas chegaram pelo correio, no total de R$12.500,00.

Não havia nenhuma infração grave que as justificasse. Dizem que podemos entrar

com  uma  defesa,  mas  isso  cria  uma  situação  de  constrangimento,  de  revolta.

Sabemos que o Secretário Adriano está buscando acertar, corrigir todas as distorções

que acontecem na área estadual de meio ambiente, principalmente nos dois últimos

anos. Estamos sem entender a atitude dessa funcionária, que não lhe deu os devidos

esclarecimentos, apenas lhe sugeriu que buscasse uma empresa especializada. Ele,

fazendo tudo com legalidade, foi multado, e lhe foi dito que deveria defender-se. Foi-

lhe  dito  que  tem  direito  à  defesa.  Acho  que  não  podemos  atrapalhar  quem está

produzindo, quem está certificado, quem está gerando emprego. Acho que não é isso

o que o Governador quer nem o Secretário Adriano. Peço à Poliana que olhe essa

questão e atenda ao Sr. Francisco Magalhães da Rocha, da Fazenda Berro d’Água,

no Morro da  Garça,  para  que essas questões que  o  deixaram contrariado sejam

resolvidas,  não  porque  não  queira  pagar,  mas  porque  não  deve  e  está  sendo

obrigado. Deixo essa advertência. Mesmo sendo da base de governo, quero chamar
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a atenção para isso, para que possamos sempre corrigir o que for necessário.

O Deputado Rogério Correia - Fiz questão de usar a palavra, no início da reunião,

para prestar alguns esclarecimentos sobre o dia de ontem e sobre a reunião que

fizemos, à noite, com a comissão de negociação que foi escolhida para debater as

questões da greve da educação, que persiste e que está com uma reunião marcada

para o  dia 3  de agosto,  para algumas definições.  Fiquei,  com o Deputado Paulo

Lamac, o Deputado Luiz Humberto, Líder do Governo, a Secretária Renata Vilhena e

a Secretária  Ana Lúcia Gazzola, da Educação. Estivemos discutindo durante uma

primeira  rodada  de  negociação  e  saímos  preocupados.  Queria  fazer  esse

comunicado  às  nobres  Deputadas,  aos  nobres  Deputados,  aos  educadores,  aos

trabalhadores da educação e ao povo de Minas Gerais, que dependem da educação

pública e que são a imensa maioria. Fizemos um gesto - o Deputado Carlin Moura e o

Bloco Minas sem Censura ajudou-nos muito nesse procedimento - para que, a partir

da obstrução da pauta, o governo entendesse a necessidade de negociar e de pautar,

principalmente,  os  movimentos  referentes  à  saúde,  à  educação  e  à  segurança

pública. Ainda terei a oportunidade de discutir a LDO e lá procurarei mostrar que não

há uma prioridade real e expressa pelo governo na prática das suas ações. A LDO

deixa  cabalmente  essas  conclusões  -  aliás,  demonstrarei  isso.  As  prioridades  do

governo não estão nas áreas de saúde, educação e segurança pública. Isso traz para

o nosso bloco de Oposição, o Minas sem Censura, uma diferença muito grande de

comportamento. Essa é a visão do Estado -  aliás, a visão de Estado do governo

mineiro é a neoliberal. Discutiremos isso daqui a pouco, com mais prazo. O problema

é que fizemos todo um procedimento de obstrução para demonstrar ao governo que

teria de negociar esses pontos e melhorar, portanto, a sua conduta quanto a esses

setores. Sr. Presidente, estamos vendo a pauta hoje. Mesmo depois que fizemos todo

o movimento de liberá-la para discussão, os principais projetos ainda estão aqui em

2º turno. Votaremos esse projeto e não faremos obstrução, como combinamos com o

governo e a Situação. Quero chamar a atenção dos Deputados, porque poderíamos

fazê-lo. Não estou aqui fazendo nenhum movimento de chantagem nem de pressão,

nada disso.  Pelo contrário,  votaremos esse projeto.  Mas quero chamar  a atenção

para o esforço que fizemos por isso. Deputado Almir Paraca, além da LDO, há outros
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projetos ainda para discussão em 2º turno, então poderíamos usar o procedimento de

obstrução. Só liberamos essa pauta porque houve o compromisso real do governo de

discussão e abertura de negociação com esses setores. Que não haja dúvida sobre

isso. Foi formada uma comissão de negociação. Ontem, Sr. Presidente, nessa mesa,

voltou à discussão o fato de que o governo só negociaria com os servidores a partir

da suspensão da greve. Não combinamos isso. Na verdade, o que ficou combinado

foi que o governo negociaria com os servidores para, em agosto, se retomasse a

normalidade e os alunos retornassem às aulas. Para nós, isso é fundamental. Quero

dizer aos Deputados que há vários projetos aqui e que poderíamos discuti-los, mas

provavelmente  não haveria quórum para  aprovar  esse projeto.  A responsabilidade

disso é do governo. Que isso fique bem claro para que, depois, não venham dizer que

as nossas atitudes são radicais,  e  não democráticas.  Esperamos do governo...  É

verdade que o governo disse que a questão do piso salarial não estava ao alcance

dele, a não ser depois da publicação do acórdão. Esse limite nos foi colocado, mas a

atitude do governo de não negociar fere completamente, se isso acontecer, o acordo

que  fizemos  aqui  para  não  haver  obstrução  da  pauta.  Quero  deixar  isso

absolutamente claro para os Deputados e que essas observações sejam registradas

em ata. E são não apenas minhas, como também do Deputado Paulo Lamac, que

acompanhou  a  discussão  de  ontem.  Estamos  preocupados  com  essa  situação.

Honraremos o acordo dessa negociação que fizemos e cobraremos do governo que

também a honre. Quero deixar isso bastante claro para os Deputados e o Presidente

da Assembleia Legislativa. Muito obrigado.

Discussão e Votação de Pareceres

O  Sr.  Presidente  -  Parecer  de  Redação Final  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. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Em votação, o parecer. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À sanção.

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - Parecer de Redação Final do Projeto

de Lei nº 874/2011, do Deputado José Henrique, que autoriza o Poder Executivo a

doar  ao  Município  de  Frei  Inocêncio  o  imóvel  que  especifica.  Em  discussão,  o
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parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. À sanção.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Parecer de Redação Final do Projeto

de Lei nº 879/2011, do Deputado Almir Paraca, que autoriza o Poder Executivo a doar

ao Município de Itajubá o imóvel que especifica. Em discussão, o parecer. Não há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

À sanção.

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

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 963, 974, 1.064, 1.111,

1.231 e 2.088/2011 (À sanção.).

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. Vem à Mesa requerimento do Deputado João Leite, solicitando a inversão da

pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº 1.697/2011 seja apreciado em

último  lugar.  Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 5.092/2010, do Governador do Estado,

que cria cargos e altera a estrutura da carreira de Agente de Segurança Penitenciário,

modifica o Anexo III da Lei nº 15.462, de 13/1/2005, reajusta os valores da vantagem

pessoal de que trata o art. 1º da Lei nº 10.470, de 15/4/91, e dá outras providências. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2, que apresenta. Em discussão, o

projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,

salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nºs 1 e 2. As Deputadas e

os  Deputados  que  as  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)

Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 5.092/2010 na

forma do vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2. À Comissão de Redação.
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Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.759/2011, do Governador do Estado,

que altera a área da Estação Ecológica de Arêdes, criada pelo Decreto nº 45.397, de

14/6/2010,  e  dá  outras  providências.  A Comissão  de  Meio  Ambiente  opina  pela

aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não

há oradores inscritos. 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 1.759/2011 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.109/2011, do Governador do Estado,

que  reajusta  os  valores  das  tabelas  de  vencimento  básico  das  categorias  que

menciona. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na

forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1, que apresenta. Em discussão, o

projeto. Não há oradores inscritos.

Vem à Mesa:

EMENDA Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 2.109/2011

Acrescente-se o seguinte artigo onde convier:

Art. … - Os reajustes de que trata esta lei incidirão sobre a vantagem pessoal a que

se refere o § 3º do art. 4º da Lei nº 18.975, de 29 de junho de 2010, dos servidores

ocupantes dos cargos mencionados no inciso IV do art. 1º desta lei.

Sala das Reuniões, 15 de julho de 2011.

Bonifácio Mourão

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no  decorrer  da  discussão,  foi  apresentada  ao projeto  uma emenda  do  Deputado

Bonifácio Mourão, que recebeu o nº  2 e que,  nos termos do § 4º  do art.  189 do

Regimento  Interno,  será  votada  independentemente  de  parecer.  Em  votação,  o

projeto, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas

e  os  Deputados  que  a  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)

Aprovada. Em votação, a Emenda nº 2. As Deputadas e os Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em

2º turno, o Projeto de Lei nº 2.109/2011 na forma do vencido em 1º turno, com as
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Emendas nºs 1 e 2. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 6/2011, do Governador do Estado, que

dá nova redação ao art. 4º da Lei nº 18.682, de 28/12/2009, e dá outras providências.

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 6/2011 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de

Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 355/2011, do Deputado Fred Costa,

que fixa prazo para que as operadoras de TV a cabo efetuem a interrupção do serviço

quando solicitada pelo usuário.  A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela

aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão,  em 2º turno,  do Projeto  de  Lei  nº  636/2011,  dos Deputados  Antônio

Carlos  Arantes  e  Fabiano  Tolentino,  que  dispõe  sobre  as  condições  higiênico-

sanitárias  da  produção artesanal  de  leite  de  cabra  e  ovelha  e  seus  derivados.  A

Comissão de Política  Agropecuária  opina  pela  aprovação do projeto  na  forma do

Substitutivo nº 1, que apresenta, ao vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto.

Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1.

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

636/2011 na forma do Substitutivo  nº  1  ao  vencido  em 1º  turno.  À  Comissão de

Redação.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  713/2011,  do  Deputado  Wander

Borges, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Raul Soares 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.
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Está,  portanto,  aprovado, em 2º turno,  o Projeto de Lei  nº  713/2011 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 717/2011, do Tribunal de Contas, que

altera a estrutura de cargos de direção e assessoramento do Tribunal de Contas e dá

outras providências. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do

projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Com a palavra,

para discuti-lo, a Deputada Liza Prado.

A Deputada Liza Prado* - Sras. Deputadas, Srs. Deputados, creio que esta Casa irá

colaborar  com  o  Tribunal  de  Contas  para  melhorar  a  sua  atuação.  O  Projeto  nº

717/2011,  aprovado  em  1º  turno,  altera  a  estrutura  de  cargos  de  direção  e

assessoramento  do  Tribunal  de  Contas do  Estado de Minas  e  cria  41  cargos  de

provimento  em  comissão  de  direção,  chefia  e  assessoramento  do  Tribunal.  Além

disso,  cria  cargos  de  assistência  administrativa  e  funções  gratificadas,  sem

especificar a quantidade. O número de cargos e de gratificações será calculado com

base no sistema de pontos e será determinado em regulamento do próprio TCE. O

texto  dispõe,  ainda,  que  o  servidor  efetivo  com  função  gratificada  receberá  sua

remuneração acrescida do valor da função para a qual foi designado. Já o servidor

efetivo, nomeado para o cargo em comissão, poderá optar pelo vencimento do cargo

comissionado ou por sua remuneração no cargo de origem, acrescida de 65% do

valor do vencimento do cargo em comissão. Essa parcela não poderá ser incorporada

ao salário de origem nem servirá de base para o cálculo de qualquer outra vantagem.

No 1º turno, o projeto foi aprovado com alterações; entre elas está a extinção dos

cargos de Diretor de Informática e de Diretor da Escola de Contas e a criação de uma

função gratificada para o Advogado-Geral  Adjunto do TCE. O novo texto também

estabelece que o grau de complexidade das atribuições do cargo e outras alterações

aprovadas definem as atribuições do Consultor-Geral do TCE e estabelece que os

cargos  de  Supervisor  de  Segurança  Institucional  e  de  Tecnologia  da  Informação

sejam de recrutamento restrito, entre outras mudanças. O texto também determina

que o total de cargos de Assistente Administrativo, a serem criados pelo projeto, não

pode ultrapassar 18% do total de servidores efetivos do TCE.

Creio  que  essa  emenda  foi  fundamental,  pois  percebo  a  importância  de  se
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valorizarem os funcionários de carreira. Tenho certeza de que esta Casa, em breve,

poderá votar o piso salarial do professor e o salário dos funcionários da Assembleia

Legislativa, que há dois anos não têm reajuste. Ficarei muito contente com isso. É

importante  que  a  Assembleia  Legislativa  vote  projetos  como  esse,  pois,  hoje,  o

Tribunal  de  Contas demora de  seis  a oito  anos  para julgar  determinadas  contas.

Como o Ministério Público foi criado por esta Casa e precisa de estrutura, é razoável

que haja cargos e que a Ouvidoria, que também foi votada aqui, possa funcionar. Isso

oferece mais transparência.

É importante também que os Conselheiros possam contar com assessores. Hoje

eles não têm nenhum. Creio que esse projeto possa ajudar nessa estrutura. Com

certeza,  os  Prefeitos  e  o  ex-Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Biquinhas  não

sofrerão tanto. Noutro dia, ele foi multado pelo Tribunal de Contas, em R$6.000,00,

após 18 anos, por causa de uma janela, que está lá, parada, como água de vaso. Ela

foi  comprada  e  está  lá,  e  o  moço  nem  se  lembra  mais  disso.  Ele  disse  que  o

Presidente  da  Câmara  Municipal  teve  um  problema e  não  seguiu  as  normas  de

licitação como deveria. Depois de 18 anos, isso, no mínimo, deveria estar prescrito,

pois o sujeito nem está mais lá. Como pode acontecer isso? Às vezes, quando se vai

votar  em  um  administrador,  não  há  um  eleitor,  e  não  se  sabe  se  as  leis  de

responsabilidade fiscal foram cumpridas e se as contas foram aprovadas, pois isso

demora  muito.  Sabemos  que  isso  leva  anos  e  causa  insegurança  jurídica.  É

importante que o Tribunal de Contas possa ser mais ágil. Com o novo sistema que

está sendo preparado para analisar as contas, isso será quase imediato. Portanto,

espero que esse projeto contribua para o Estado de Minas Gerais, para que as contas

sejam analisadas rapidamente.

Há esse sistema, esses cargos e essas gratificações, graças a esta Casa, para os

funcionários  de  carreira.  Às  vezes,  as  gratificações  podem  ser  aumentadas  até

R$10.000,00. Pensei que essa gratificação poderia ser bem menor, mas creio que os

funcionários  de  carreira  precisam  ser  valorizados,  para  que,  realmente,  possam

desempenhar a sua função. A carga horária é de seis horas, mas, se o funcionário for

realizar um trabalho em cargo comissionado, a carga horária é de oito horas ou mais.

Às  vezes,  com  o  salário  que  recebe,  não  tem  tanto  interesse  em  assumir
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determinados espaços. É importante que os funcionários sejam valorizados. Achei o

valor um tanto quanto elevado, mas talvez eu esteja um pouco desatualizada. Achei o

valor alto porque as coisas estão tão difíceis, e estamos acostumados a conviver com

salários de professor,  de agente penitenciário e dos funcionários da educação. Se

não fosse a emenda desta Casa, Sr. Presidente, isso também não seria limitado a

18% para o funcionário de carreira.

Esta Casa colaborará com o Tribunal  de Contas,  para que possa ser mais ágil.

Espero que discutamos mais temas como esse. Conversei com o nosso Líder, pois

não tinha compreendido bem o projeto. Pela manhã, quando li o nosso documento de

comunicação, fiquei sem saber como é isso de criar cargo administrativo, com função

gratificada, sem especificar a quantidade. Isso me deixou muito preocupada, pois não

é transparente. O Deputado Antônio Júlio me disse que, na verdade, não seria dessa

maneira e que o texto não estava correto, pois há uma limitação e os pontos serão,

mais ou menos, semelhantes aos da Casa.

Creio  que  precisa  haver  transparência  e  agilidade  nas  administrações.  Há

problemas gravíssimos com os processos parados. Prefeitos, que deveriam ter sido

punidos,  ficam  livres  e  conseguem  ser  reeleitos,  apesar  de  terem  desfalcado  os

cofres  públicos  e  desviado  recursos  e  de,  às  vezes,  as  contas  não  terem  sido

aprovadas.

Um projeto como esse, considerando-se o apoio que a Assembleia Legislativa está

dando, deve ser votado favoravelmente. O nosso Tribunal é sério, possui pessoas

capacitadas e agora contará com o Mauri Torres, que foi eleito por esta Casa. Torço

para que ele possa ajudar o Toninho na agilização dos procedimentos relativos aos

processos. Creio que os trabalhos serão agilizados, mas me preocupo com a atual

situação do Tribunal, que realmente precisa de apoio, já que é grande a dificuldade

em aprovar as contas. Conversei com o Deputado Antônio Júlio, único parlamentar

que conseguiu esclarecer-me os pontos desse projeto. Às vezes lemos o projeto e,

por mais esforços que façamos, não conseguimos entender as questões técnicas.

Fiquei preocupada com o projeto, mas o Deputado Antônio Júlio, que parece ser um

grande crítico do funcionamento do Tribunal, conseguiu me explicar alguns aspectos

e me convenceu de que é  preciso haver  essa estrutura.  Para  haver  agilidade,  é
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preciso fazer uma grande mudança no Tribunal. Dessa forma, o eleitor poderá votar

em quem se preocupa com o dinheiro público, em quem dá aos recursos públicos a

correta destinação, em quem não pratica superfaturamento ou qualquer outra tramoia

nas licitações, em quem não surrupia o dinheiro público. Se a demora é de 10 anos,

Inês  é  morta.  É  preciso  transparência.  Se  esse  projeto  tem  esse  objetivo,  eu  o

apoiarei.

Em Uberlândia há funcionários altamente capacitados que também sofrem com a

questão  salarial.  O  pessoal  da  Justiça,  em  geral,  está  sofrendo  com  a  questão

salarial. Espero que os trabalhadores desempenhem sua função com competência,

com eficiência e que um Conselheiro tenha, no mínimo, um oficial administrativo para

ajudá-lo, a fim de dispormos de uma administração mais eficiente e transparente. Que

o princípio da nossa Constituição não fique apenas no papel.

Srs. Deputados, voto favoravelmente a este projeto,  porque o Deputado Antônio

Júlio  me convenceu a fazê-lo.  Estudei o projeto, mas não havia visto nada disso.

Depois fiquei sabendo que ele tinha sido bastante discutido. Infelizmente, fiquei fora

desse processo, talvez por minha culpa, já que deveria ter dedicado mais tempo a

ele,  mas  estava  envolvida  com  a  manifestação  dos  professores.  Os  professores

estiveram  nas  galerias,  e  espero  que  as  negociações  continuem  para  que  eles

possam ter estabilidade e para que os alunos tenham suas aulas repostas. Além da

questão salarial  dos professores, preocupo-me também com o estado das nossas

escolas, para as quais o Governador já determinou várias melhorias.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)* - Deputada, muito obrigado. Estou

ouvindo  o  pronunciamento  de  V.  Exa.  e  também  gostaria  de  encaminhar

favoravelmente ao Projeto nº 417, do Tribunal de Contas. V. Exa. realmente faz um

relato importante, chamando a atenção desta Casa para as ações do Tribunal de

Contas. As matérias que o Tribunal encaminha para cá têm sido constantemente e

efetivamente debatidas. Sabemos da seriedade do Tribunal de Contas e, durante o

período em que conduzimos a Comissão de Constituição e Justiça, juntamente com o

Deputado Sebastião Costa,  pudemos analisar,  com muito rigor  e tranquilidade,  as

propostas  para  cá  encaminhadas.  Da  mesma  forma  como  V.  Exa.  encaminha

favoravelmente, iremos também votar favoravelmente ao projeto.
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V. Exa. se manifestou sobre as ações maiores empreendidas pela Secretaria de

Estado de Educação. É muito importante dizer que a Secretária Ana Lúcia Gazzola

tem-se esforçado muito, buscando recursos junto aos governos federal e estadual

para a construção de quadras de esporte, de rede física das escolas. Além disso, é

educadora, com certeza é grande professora, sempre aberta ao diálogo com todos os

servidores da Secretaria de Educação.

Parabenizo  V.  Exa.,  Deputada  Liza  Prado,  por  seu  trabalho  como  professora,

também. Tenho consciência da participação dos Deputados junto às Secretarias de

Educação e de Planejamento na busca de entendimentos. Nunca deixou de haver

diálogo e acordo com o governo do Estado. Temos notícias do posicionamento do

Estado sobre esse aumento. É um avanço. Isso é muito importante. Existe a decisão

do STF. Consequentemente, o próprio Governador manifestou-se favoravelmente.

Se V. Exa. permitir, gostaria de dizer que o nosso Sul de Minas está muito feliz.

Participei ontem, no gabinete do Governador, da assinatura do protocolo de intenções

com a Siemens. Estavam presentes o Dr. Jorge, Prefeito de Itajubá, o Presidente da

Câmara e o Dr. Adilson Primo, Presidente da Siemens. Com certeza, haverá geração

de empregos em Itajubá. Serão R$300.000.000,00 de investimentos, 600 empregos

diretos e 1.500 em um ano e meio. Cumprimento o Dr. Jorge, Prefeito da cidade, o

Presidente da Câmara, que desempenhou um papel importante na doação do imóvel,

o Presidente da Associação Comercial, enfim, toda a população de Itajubá, que vai

receber, oficialmente, a Siemens do Brasil, indústria alemã, em nosso Sul de Minas.

Parabenizo o Dr. Adilson Primo e toda a diretoria da Siemens por escolherem o Sul

de Minas. Isso, sem dúvida, demonstra a credibilidade da região e do governo do Dr.

Jorge. Festejo esse momento com toda a região, particularmente, com Itajubá. Muito

obrigado.

A Deputada Liza Prado*  -  Agradeço as suas palavras,  Deputado Dalmo Ribeiro

Silva,  parlamentar  preocupado  com o  Sul  de  Minas.  Parabenizo-o  por  mais  essa

ação. As autoridades sempre procuram V. Exa., porque sabem que tem competência

e capacidade para atendê-las. Esse protocolo de intenções assinado com a Siemens

trará melhorias para o Sul de Minas. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, peço a Deus que

ilumine os seus passos, para que V. Exa. continue sendo um parlamentar atuante e
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preocupado com o seu povo.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Obrigado, Deputada Liza Prado. V. Exa.,

em seu pronunciamento, destacou a importância do Projeto de Lei nº 717, que altera

e  melhora  a  estrutura  de  cargos  e  salários  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado.  A

solicitação  formulada  pelo  Presidente  dessa  Corte,  para  que  seja  feita  essa

reestruturação, é muito bem-vinda. Como V. Exa. disse, as contas de ex-Prefeitos que

estão longe das atividades públicas há 18 ou 20 anos ainda estão sendo apreciadas,

e estão sendo apontadas, evidentemente, algumas irregularidades.

A Deputada Liza Prado* - Como não têm nem sequer acesso à documentação, não

podem defender-se.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - É verdade. Os órgãos de controle, como

o Ministério Público, o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado e

a própria Controladoria-Geral da União - que auxilia na fiscalização das contas das

reitorias  universitárias  -  desempenham  um  papel  fundamental  na  orientação  e

fiscalização  dos  gastos  públicos.  Vejo  com  muito  bons  olhos  essa  nova

reestruturação  do  Tribunal  de  Contas,  que  possui  auditores  extremamente

qualificados.

Além disso, representantes do Ministério Público trabalham dentro daquela Corte.

Quando é realizada uma reunião dos sete Conselheiros do Tribunal de Contas, a fim

de se tomar alguma decisão, um representante do Ministério Público está sempre

presente para auxiliá-los, orientá-los. Essa reestruturação será importante para que

Prefeitos, gestores públicos municipais e até mesmo Governadores e o Presidente da

República  encontrem  mais  parceria  com  os  órgãos  de  controle.  Num  primeiro

momento, entendemos que é importante orientar, dar munições jurídicas e legais para

que o gestor público administre com transparência e eficiência.

O governo de Minas apresentou o projeto licitatório do prédio do Ipsemg, situado na

Praça da Liberdade, para melhorar a rede hoteleira do Estado em função da Copa de

2014. Houve muitos questionamentos por parte de vários colegas da Casa, e com

justiça, porque estão aqui para isso, mas o Ministério Público do Estado demonstrou

que o edital de licitação do prédio do Ipsemg ocorreu dentro da legalidade, que não

houve nenhuma irregularidade. O Tribunal  de Contas do Estado já tinha apontado
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nessa direção, ou seja, o governo de Minas agiu com muita transparência no caso da

licitação do prédio do Ipsemg situado na Praça da Liberdade, que será reestruturado,

praticamente reconstruído, para a edificação que oferecerá um hotel de cinco estrelas

à nossa população. Falou-se muito sobre o valor do aluguel, R$13.000,00 mensais,

mas não se falou sobre o volume que seria gasto, quarenta e tantos milhões de reais,

para a reestruturação, para a reforma física do prédio, a fim de que tenha condições

de funcionamento. Com o parecer do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério

Público do Estado, acredito que a situação está bem-esclarecida. Quem ainda quiser

questioná-la tem de seguir outros caminhos. À medida que os questionamentos são

feitos,  o  governo  do  Estado  dá  respostas  adequadas.  A equipe  do  Governador

Anastasia está de parabéns por o projeto do prédio do Ipsemg ter sido realizado de

acordo  com  as  normas  legais  e  com  transparência.  Muito  obrigado  pelo  aparte.

Parabenizo V. Exa. pela importante intervenção.

A Deputada Liza Prado* - Agradeço ao Deputado Rômulo Viegas.

A função  pedagógica  do  Tribunal  na  gestão  pública  é  importante.  Agora  há  o

procedimento  do  TAG,  que,  segundo  o  Deputado  Antônio  Júlio,  é  o  termo  de

ajustamento.  É  preciso  preparar  cursos  para  que a  gestão  pública  seja  eficiente.

Minha preocupação é grande.  O Deputado que se manifestou anteriormente falou

sobre as escolas. É fundamental que as escolas tenham apoio.

Estive  com  a  Secretária  Ana  Gazolla,  que  me  disse  que  busca  recursos  para

construir quadras e coberturas em quase todo o Estado. É uma mulher dinâmica e

acredito no que disse. Estivemos juntas em algumas cidades da nossa região, como

Araguari, e ela foi muito atenciosa. A proposta para as Diretoras de Escola está bem-

elaborada. Solicitei que o servidor do Estado, quando estiver se preparando para um

concurso ou estiver fazendo um determinado curso, tenha progressão automática. Ela

está pensando apenas no interstício. A minha proposta foi aceita. Isso é fundamental.

Não voto contra bons salários. Temos que resolver a questão do piso, a questão dos

funcionários da Assembleia e dos outros servidores e precisamos de infraestrutura.

Voto favoravelmente a isso. É uma proposta que mostrará que a Assembleia está

preparada para sua nova função.

Temos que evitar administrações como a de Contagem, que me fez dar entrada a



1861
____________________________________________________________________________

uma ação no Ministério Público contra a Prefeita,  porque não respeita os 30% de

compras  de  produtos  da  agricultura  familiar.  Na  administração  dela,  a  troca  das

empresas responsáveis pelos contracheques e pelos recursos humanos da Prefeitura

causou um caos. No que respeita à educação, em Contagem, professores estão fora

da sala de aula; as Funecs estão sendo fechadas. Se temos um Tribunal de Contas

bem-preparado, podemos evitar uma péssima administração. Logicamente, no caso

de Contagem, a Prefeita tem feito boa administração, é uma mulher combativa, mas

andou  escorregando,  ao  fechar  as  Funecs,  que  são  um  patrimônio  do  povo  de

Contagem. Tem desrespeitado os  professores,  colocado-os fora da  sua função.  A

gestão  pública  precisa  ser  eficiente.  São  necessárias  Prefeituras  como  a  de

Uberlândia, que ganhou prêmio na área da merenda escolar.

Podemos ajudar. Conversamos com a Secretária Gazzola e lhe pedimos para, com

a  Secretaria  de  Agricultura,  organizar  as  escolas  estaduais  e  cooperativas  para

comprar os produtos, pois há agricultores familiares produzindo, mas, às vezes, não

conseguem  vender  às  escolas.  Então,  é  preciso  organizá-las.  No  Município  de

Uberlândia, estamos organizados. Na escola municipal, fizeram um trabalho bonito, e

há  a  cooperativa  que  já  vende  verduras.  É preciso  que a  Prefeita  de  Contagem

aprenda um pouco com a nossa cidade em relação à merenda escolar.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  (em  aparte)*  -  Agradeço  a  V.  Exa.  e  a

cumprimento, pois,  de forma muito lúcida,  está discutindo o projeto que traz uma

novidade para o Estado: o Termo de Ajustamento de Gestão - TAG.

Deputado Antônio Júlio,  apresentamos emenda,  para que ele também tivesse a

publicidade.  Temos  a  modalidade  do  TAC,  um  dispositivo  muito  utilizado  pelo

Ministério Público, mas este não lhe dá publicidade, e muitos são lançados na gaveta.

O Ministério Público de Minas Gerais não dá publicidade ao TAC.

Já tramitou nesta Casa um projeto por meio do qual os Promotores queriam instituir

uma verba chamada plantão extraordinário, para os finais de semana. Era uma verba

pequena, que girava em torno de R$3.700,00, como gratificação. Vários Deputados

desta Casa apresentaram emendas. Uma delas – de cuja autoria não me lembro -

tratava da publicidade do TAC.  Então,  o  Ministério  Público,  por  seu lado,  contra-

argumentou, o que gerou - eu diria -  um momento meio difícil na relação com os



1862
____________________________________________________________________________

ilustres Promotores e Procuradores. Na época, o Procurador-Geral foi  a Brasília e

solicitou  que o  Procurador-Geral  de  Justiça desse entrada a  uma ação direta  de

inconstitucionalidade,  alegando  que  os  Deputados  estavam  buscando  um  foro

privilegiado, o que, na prática, não era verdade. Boa parte da imprensa comprou a

ideia do Ministério Público e disse que os Deputados estavam preocupados com esse

privilégio, mas, na verdade, essa parcela da imprensa se esqueceu de que o projeto

inicial tratava, única e exclusivamente, de uma gratificação extraordinária nos finais

de  semana  para  o  Ministério  Público,  uma  bagatela  que  girava  em  torno  de

R$3.700,00,  além  da  parcela  do  subsídio  fixo,  determinada  pela  Constituição  da

República, em seu art. 39, § 4º.

Quero cumprimentar V. Exa., pois, ao discutir esse projeto, também tratará do TAG.

A lei não o permitirá, já que a emenda foi apresentada. Estivemos acompanhando a

discussão na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para que esse

TAG não vá para a gaveta. Como estabelece o “caput” do art. 37, a administração

pública  tem  princípios  norteadores:  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,

publicidade e eficiência, como V. Exa. já disse. Esperamos que o Tribunal de Contas

do  Estado  possa  realizar  o  TAG,  que  é  um  dispositivo  que  ajuda  muito,  mas

queremos a sua publicidade, queremos que não seja um mero expediente tratado da

forma como o trata o Ministério Público.

Deputado Antônio Júlio, Deputado Zé Maia e Deputado Inácio Franco, quero dizer

da  minha  insatisfação  com  o  Procurador-Geral  de  Justiça,  o  Dr.  Alceu  Torres

Marques.

No ano passado, quando apresentamos duas emendas para tratar de publicidade

no Ministério Público, ele me ligou e pediu que fossem retiradas as emendas, porque

aquele projeto tratava da carreira dos membros desse órgão, porque isso não era

certo e porque, em fevereiro deste ano, mandaria a esta Casa um projeto de lei que

trataria de vários aspectos do Ministério Público. Um deles é a publicidade no TAC, a

obrigatoriedade  de  responder  à  Assembleia  Legislativa  após  180  dias,  conforme

decidiu  uma comissão  parlamentar  de  inquérito  que  encaminhou seu relatório  ao

Ministério Público, mas não obteve retorno.

O Ministério Público não dá informações a esta Casa. Aliás, tem me causado cada
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vez  mais  estranheza  e  espanto  a  passividade  dos  Deputados.  Infelizmente  há

passividade da nossa parte em exercer o que é nosso dever, nossa obrigação, não só

pela Constituição da República, mas também pela Constituição do Estado: fiscalizar

os demais órgãos e Poderes do Estado. Esta Casa continua quieta, passiva, não

exerce o que o constituinte determinou.  Portanto,  esse é um bom momento para

fazermos uma reflexão e lembrar ao Dr. Alceu Marques Torres que, há cerca de sete

meses,  em  dezembro  do  ano  passado,  quando  discutimos  uma lei  do  Ministério

Público, ele nos disse: “Deputado, estamos concluindo um estudo coletivo em que

estamos colocando alguns deveres para os  membros do Ministério  Público e, em

fevereiro, iremos encaminhá-lo a esta Casa”. Até agora, esse projeto de lei não veio.

Quero deixar isso claro, Deputada, porque o Ministério Público encaminhará alguma

coisa a esta Casa e, com certeza, nesse momento, não atenderemos ao Procurador-

Geral  de  Justiça,  retirando  emendas  que  tratam  da  publicidade  dos  atos  dos

integrantes do Ministério Público.

Parabéns a V. Exa., que traz com lucidez assuntos de extrema relevância para a

sociedade.

A  Deputada  Liza  Prado*  -  Agradeço,  Deputado  Sargento  Rodrigues.  Estive

conversando  com  o  Dr.  Alceu  e  está  para  ser  marcada  uma reunião  com  o  Sr.

Presidente. Tenho a certeza de que esse projeto está sendo elaborado. Represento

esta Casa no Conselho Gestor do Fundo, e vamos discutir o assunto com o Promotor

de  Defesa  do  Consumidor.  Ele  já  disse  que,  realmente,  precisava  discutir  esses

projetos. O Conselho Gestor está se organizando. Creio que o Ministério Público tem

feito um trabalho muito bom.

Vamos  conseguir  que  esses  TACs  sejam  publicados,  porque  concordo  que  é

importante  que sejam transparentes.  O termo de ajustamento  de  conduta  evita  a

notificação de muitas empresas que poderiam ajustar-se, embora, mesmo fazendo

tudo correto, ainda sejam processadas. É fundamental que haja um termo de ajuste

de conduta e que se possa dar publicidade, porque isso evita apenas os atos que são

praticados por desconhecimento, e não por má-fé.

Quem inovou na área de direito, ao elaborar o TAC foi o Ministério do Trabalho, que

considero muito ágil. Os Juízes trabalhistas são eficientes, estudiosos e conseguiram
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inovar. O termo de ajustamento surgiram em outros setores, o que é fundamental. O

Tribunal de Contas prometeu adotá-lo, e também o Ministério Público. Creio que é um

avanço. Vamos ter uma administração pública mais bem-preparada.

O  Deputado  Carlin  Moura  (em  aparte)*  -  Ilustre  Deputada  Liza  Prado,  quero

aproveitar  esta  oportunidade,  primeiro,  para  parabenizar  V.  Exa.  pela  brilhante

exposição na defesa do Projeto nº 717/2011, do Tribunal de Contas. Quero também

externar  minha  concordância  com  a  aprovação  do  projeto.  Sou  favorável  a  ele,

porque compreendo que o projeto tem dois instrumentos que considero importantes e

corretos: o primeiro oferece melhores condições de assessoramento técnico às suas

Câmaras.  Esse assessoramento proporcionará, aliás,  a valorização do servidor de

carreira.

O papel do Tribunal de Contas é eminentemente técnico, e temos de valorizar o

servidor de carreira, criar melhores condições para que os consultores e os técnicos

possam auxiliar  melhor.  Qual é o propósito? Quando o Tribunal de Contas estiver

funcionando melhor, estiver mais bem-assessorado, conseguirá com maior agilidade

coibir  o  abuso de alguns  gestores  públicos,  os  mal-intencionados.  Obviamente,  é

importante fazer registro, nobre Deputada Liza Prado, para que não haja dúvida. Há

853  Municípios  em  Minas  Gerais,  diversos  órgãos  das  administrações  direta  e

indireta, do Executivo, e afirmamos, com muita tranquilidade, que os gestores mal-

intencionados são minoria. Eles são poucos.

A Deputada Liza Prado* - Há poucos ladrões também.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Às vezes, uma minoria compromete os que

querem cumprir bem sua função, o seu papel. É importante que o Tribunal  esteja

preparado para coibir os abusos e punir com agilidade. Entra ano, sai ano, os maus

gestores,  que  cometeram  erros  no  passado,  continuam  a  disputar  eleições  e  a

exercer cargos públicos. Queremos que o Tribunal seja ágil, apure as irregularidades,

e aponte os responsáveis e puna quem tem de ser punido e enfatizamos que se trata

de uma minoria, temos a convicção disso, Deputada Liza Prado.

Outro instrumento que considero exemplar é o Termo de Ajustamento de Gestão.

Qual  o  propósito  desse  termo?  O  gestor  bem-intencionado,  o  Prefeito  de  uma

pequena cidade,  possuidor de pequena estrutura, pessoa trabalhadora e honesta,
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que realiza um bom trabalho, às vezes, em virtude desse emaranhado de legislações

- tributária, fiscal, administrativa, comete algum equívoco. Percebe-se logo que não

há má-fé, mas talvez falta de compreensão da legislação. Qual o papel do Termo de

Ajustamento de Gestão? É um papel pedagógico. O Tribunal de Contas vai apontar

as eventuais irregularidades e mostrar como é feita a correção, estabelecendo prazo

e  condições.  Dessa  forma,  aproveita-se  o  lado  bom  do  gestor.  O  Termo  de

Ajustamento  de  Gestão,  proposto  pelo  Tribunal  de  Contas,  é  isso,  tem  bons

propósitos:  punir  quem  age  de  má-fé,  com  agilidade,  correção  e  direito  à  ampla

defesa, observando-se o contraditório. Vai orientar quem tem alguma dificuldade.

Ilustre Deputada Liza Prado, por isso somos favoráveis a esse projeto. Concluo e

felicito  V.  Exa. Considero-a uma Deputada dinâmica,  que muito bem representa o

Estado e que atira para todos os lados, o que é bom, é uma qualidade. V. Exa. esteve

conosco em Bandeira do Sul, defendendo as famílias que perderam seus filhos, no

acidente na rede elétrica. V. Exa. tem atuação marcante em Uberlândia, no Triângulo,

faz o seu papel na Região Metropolitana, e percebo que anda muito preocupada com

Contagem. Mas talvez, por causa do acúmulo de tarefas, V. Exa., às vezes, exagera

um pouco na dose.

Gostaria apenas de dizer que sou de Contagem, sou parceiro da Prefeita Marília

Campos, compomos o governo com ela, um governo que é muito bem avaliado pela

população local. Marília é uma gestora exemplar, Deputada Liza Prado. Houve, no

passado, maus gestores, que deixaram uma dívida assombrosa, fizeram mau uso do

dinheiro,  e  o  Tribunal  de  Contas,  pela  demora,  teve  dificuldade  para  puni-los.

Queremos que os maus gestores sejam punidos com maior agilidade.

Quanto à Prefeita Marília Campos, ela tem modernizado a estrutura, tem cumprido

seu compromisso. Deputada Liza Prado, fique tranquila, pois ainda terá muito tempo

para se manifestar. É importante V. Exa. entender que a realidade de Contagem é um

pouco diferente da de Uberlândia. Não sei se V. Exa. sabe, mas Contagem é uma

cidade  industrial  e  possui  área  rural  muito  pequena.  Não  há  uma  tradição  de

produção  rural,  não  há  produtores  nem  agricultura  familiar.  Em  Contagem,  há

indústrias.

Deputada  Liza  Prado,  gostaria  de  dizer-lhe  que  as  contas  de  Contagem  foram
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rigorosamente  aprovadas  pelo  Tribunal  de  Contas  e  referendadas  pela  Câmara

Municipal.  A  Prefeita  está  rigorosamente  cumprindo  suas  obrigações.  Não  há

nenhuma  irregularidade.  Contagem  não  possui  agricultura  familiar.  Se  se  pode

comprar merenda de Uberlândia ou de Esmeraldas, é outra coisa, é uma questão de

política. Contagem não possui agricultura familiar porque é cidade industrial, operária;

lá  não  se  produzem  alimentos,  eles  são  produzidos  em  Esmeraldas,  Betim  e

Uberlândia; não é o caso de Contagem. Contagem tem suas contas rigorosamente

aprovadas;  sua  Prefeita  atua  com  transparência  e  faz  boa  gestão.  É  por  isso,

Deputada Liza, que o Projeto de Lei n° 717/2011 é m uito importante, pois queremos,

sim, que o Tribunal de Contas seja ágil, eficiente, puna quem tem de punir, para que

não pairem dúvidas sobre as pessoas, para que inocentes não paguem por culpados.

Quem realmente tem de pagar são os que não cumprem suas obrigações, os que não

cumprem  a  obrigação  de  levar  o  curso  técnico  profissionalizante,  os  que  não

cumprem a Emenda à Constituição n° 29, que garante 12% de verbas para a saúde.

Deputada Liza Prado, V. Exa., que trabalha muito, que é muito dinâmica, uma hora

compreenderá isso. Acho que, se a Prefeita Marília Campos tem defeito, não é esse.

Ninguém  é  perfeito  na  vida,  mas  na parte  da  ética,  da  transparência,  da  gestão

exemplar, a Prefeita Marília Campos o é.

Mas V. Exa. está de parabéns por seu brilhante trabalho em Minas Gerais.

A Deputada Liza Prado* - Agradeço-lhe, Deputado Carlin Moura. É preciso atirar

onde se deve. E se em algum lugar houver coisa errada, e desrespeito à criança e ao

adolescente,  e  merenda  sem  qualidade,  lá  estará  a  Deputada  Liza  Prado,  em

qualquer parte deste Estado, e não só neste Estado mas no mundo. Não podemos

pensar que um Deputado deva se preocupar  apenas com buraco na sua rua.  Eu

morei  em  Contagem,  meu  filho  Paulo  Prado  nasceu  nessa  cidade,  subi  aquelas

ladeiras, grávida, fotografando de porta em porta, diversas vezes, e conheço muito

bem o local. Trabalhei naquelas indústrias, ajudei os sindicatos de Betim e Igarapé,

atuei neste Estado arduamente. As Funecs estão sendo fechadas, e o Tribunal de

Contas é importante para cooperar com a legalidade e a eficiência da gestão pública,

porque tenho a certeza de que a legislação não está sendo cumprida em Contagem,

em relação à merenda. É uma excelente Prefeita, mas deixa a desejar quando fecha
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as  Funecs,  foi  uma  promessa  de  campanha  o  não  fechamento  delas.  É  preciso

comprometimento com o ensino técnico. O recurso continua o mesmo, e as unidades

estão  sendo  fechadas.  Defendo  aqui  os  professores,  defendo  a  moralidade  e  a

transparência e creio que esse projeto fará com que o Tribunal fiscalize e exerça sua

função com competência.

Digo a esta Assembleia que é importante que todos os Deputados se preocupem

com a fiscalização, com a qualidade do ensino, preocupem-se com um Tribunal mais

ágil.

Tenho a certeza de que um Tribunal mais ágil e mais eficiente é mais pedagógico

que punitivo, o que ajuda o engrandecimento de nosso Estado.

Quero  dizer  que  estarei  onde  houver  um  problema,  estarei  onde  houver  uma

injustiça. Não pensem que esta Deputada age como uma “vaquinha de presépio”.

Quero saber o que cada projeto realmente discute; quero votar em favor do povo;

quero defender o nosso povo, defender o que é correto. Sobre o que estiver errado,

doa a  quem doer,  vou falar  em qualquer  lugar.  Essa é  a  atitude  séria,  a  atitude

correta. E tenho a certeza de que isso faz parte do caráter do Deputado Carlin, assim

como do caráter de outros Deputados desta Casa. Todos votamos favoravelmente a

um  projeto  que  é  importante,  mas  não  podemos  ficar  calados  quando  vemos

problemas em alguma gestão.

É preciso que as gestões sejam realmente eficientes. Eficiência significa rapidez e

agilidade. Para que haja agilidade e rapidez,  é preciso um projeto como esse do

Tribunal, que oferece condições a seus funcionários. Espero que os funcionários que

deverão receber a gratificação sejam os efetivos, os que ganham menos.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)  -  Deputada Liza Prado,  V.  Exa. várias

vezes volta ao tema de Contagem. Queria pedir...

A Deputada Liza Prado* - Não sei o que V. Exas. têm contra falar a verdade de

Contagem...

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Somos a favor de falar a verdade...

A Deputada Liza Prado* - Então, vamos falar a verdade da merenda que não está

sendo cumprida lá.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - É claro que V. Exa. está no papel de
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fiscalizar, embora tenha a preferência de falar de Contagem, e não do governo do

Estado, o que é uma preferência política...

A Deputada Liza Prado* - Falo também. Se houver algo errado, vou denunciar.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Existem várias coisas erradas, várias. V.

Exa. já me ouviu falar  sobre muitas, mas eu nunca vi V. Exa. fiscalizar o Estado.

Mas...

A Deputada Liza Prado* - Não sou seguidora de V. Exa., sou seguidora do povo.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - É, às vezes seguidora do Governador

Antonio  Anastasia,  seguidora  do  Senador  Aécio  Neves  também,  e  seguidora  dos

tucanos... É uma opção de V. Exa...

A Deputada Liza Prado* - Em nenhum momento V. Exa. viu...

O Deputado Rogério Correia (em aparte)  -  Se V. Exa.  não quer me dar  aparte,

posso falar posteriormente.

A Deputada Liza Prado* - É a verdade. Por favor,  Deputado Rogério. V. Exa. é

democrático, e eu gostaria de lhe conceder aparte. V. Exa. falou a verdade: nunca

defendi  o  Aécio,  nunca defendi  nenhuma dessas  pessoas  a  quem  V.  Exa.  citou.

Sempre defendi,  na minha história,  a população mais carente, os mais pobres. E

tenho moral para usar esta tribuna! Defendo o que é correto e o que é certo e, se

houver algo errado, vou denunciar! Se eu não concordar com algo, vou dizer que não

concordo.

O Deputado Rogério e o Deputado Carlin sempre receberam o meu apoio, participei

até  de  uma  negociação.  Por  quê?  Porque  acho  justo  defender  o  piso  para  os

professores.  E sempre  defendi.  Da mesma forma,  ajo  em relação à  carreira  dos

servidores da Justiça. Tenho de defendê-los também. Mas, se eu achar que indicar

uma pessoa para um cargo, como o do Tribunal - sugeri aqui, dei a minha opinião -,

vai ajudar, Deputado Rogério, os mais necessitados, darei a minha sugestão.

V. Exa. é muito democrático, é muito elegante, é uma pessoa de quem gosto muito,

é muito educado. Eu gostaria que V. Exa. utilizasse o aparte que lhe concedi, porque

é importante para a democracia. Se alguém estivesse falando sobre um assunto de

que discordo e não me desse a palavra, eu ficaria muito contrariada. Gostaria de dar

aparte a V. Exa.
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O Deputado Rogério Correia (em aparte)  -  Vou tentar,  Deputada.  Apenas quero

fazer alguns esclarecimentos.

Em relação à verba para Contagem - verifiquei isso devido às críticas que V. Exa.,

pessoa a quem respeito,  fez e porque também é minha obrigação saber o que a

Prefeitura  de  Contagem  diz  -,  não  há  nenhum centavo  a  menos  na Funec,  pelo

contrário. O que existem são verbas a mais lá. Há uma demanda maior de ensino

técnico  não  só  em  Contagem,  mas  também  em  Belo  Horizonte  e  em  outros

Municípios. Isso ocorre porque houve crescimento na demanda desse ensino, visto

haver massificação, que é correta, do ensino público fundamental no Brasil todo. E

Minas não é diferente das outras regiões.

Em Contagem, não  há  nenhum investimento  do  governo do  Estado  em  ensino

técnico  profissionalizante.  Tudo  que  lá  chegou  para  o  ensino  técnico

profissionalizante, Deputada, são recursos do governo federal, do Presidente Lula e,

agora, da Presidenta Dilma, por meio do Pronatec...

A Deputada Liza Prado* - Estava dando um exemplo, Deputado.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - ...e da Prefeitura de Contagem. Mas, do

governo do Estado, não veio nenhum centavo, embora o ensino técnico...

A Deputada Liza Prado* - Não concordo.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)  -  ...médio e profissionalizante devesse

contar também com recursos do governo do Estado. Então, essa crítica que V. Exa.

faz, na minha visão - e gostaria de compartilhá-la com V. Exa. -, deve ser feita ao

governo do Estado. Por isso digo que V. Exa., nesse caso, precisa mudar o foco e

saber por que o governo Anastasia não investe no setor tecnológico em Minas Gerais

e  não  faz  nenhum  investimento  em  Contagem.  Esse  investimento  não  é

responsabilidade  de  Contagem.  Pode  verificar  que  isso  ocorre  em  todos  os

Municípios e, provavelmente, também em Uberlândia...

A Deputado Liza Prado* - Ocorre.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - ...cidade de V. Exa., onde V. Exa. foi

Vereadora, aliás, excelente Vereadora. Até já deve ter apresentado essa questão lá.

A Deputada Liza  Prado*  -  Aliás,  já  conversei  com (...)  sobre  isso,  Deputado:  a

escola técnica realmente precisa de investimentos em Uberlândia.
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O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Não concordo com que a crítica seja

dirigida à Prefeita Marília Campos nesse caso, porque ela é uma excelente Prefeita e

tem boa aprovação da população, pelo trabalho sério que faz.

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - Deputado Rogério Correia, estamos

discutindo o Projeto de Lei nº 717/2011. Peço à V. Exa. que se atenha ao tema.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Estou falando sobre a importância de o

Tribunal  de  Contas  investir  em  uma  questão  que  a  própria  Deputada  expôs.

Realmente Deputada, apesar de V. Exa. ter-me concedido aparte, não vou usá-lo,

falarei depois. Quando é o Presidente que dirige a reunião, sempre tenho problemas,

não consigo falar. Há sempre censura, até em um aparte que faço. Então, vou preferir

falar depois, na hora do exame da LDO, porque, às vezes, muda-se a Presidência, e

então, posso falar com liberdade. Obrigado.

A Deputada Liza Prado* - Esse projeto é importante, aliás, para as escolas técnicas,

porque  a  fiscalização  de  cargos  e  a  prestação  de  contas  dos  Municípios  são

fundamentais. Os Prefeitos prometem à população que vão abrir mais uma Funec,

mais um ensino técnico, com recurso público. Sabemos que essa é a obrigação do

Estado,  mas,  depois  que o povo já  demonstra todo o  carinho por  essas  Funecs,

depois que já há recursos próprios, como V. Exa. disse, exclusivos do Município, para

sustentá-las, e dizem que elas não serão fechadas, e acabam fechando-as... Aliás,

pedi  à  Secretária  que  colabore  em  parte,  porque  acho  que  elas  não  devem  ser

fechadas.  Se o  Município  trouxe para  si  a  responsabilidade que é do Estado,  os

cidadãos  não  podem  permitir  que  as  Funecs  fechem  as  portas.  É  o  que  estou

defendendo.

Sr. Presidente, em relação ao Projeto de Lei nº 717/2011, com a fiscalização da

prestação de contas, aliás, dos recursos que são enviados às escolas técnicas, com

mais  cargos,  com certeza,  teremos pessoas competentes para realmente  mostrar

quanto está sendo investido, para que também haja o apoio do governo. Agora, não

podemos permitir, queridos pais, que as Funecs sejam fechadas. Reconheço que a

Prefeita  Marília  é  uma Prefeita  exemplar  e tem  feito  um  bom trabalho.  Deputado

Rogério Correia, V. Exa. tem razão. Faço “mea culpa”, se, na discussão do Projeto de

Lei nº 717/2011, não disse isso, porque, realmente, é uma Prefeita a quem admiro,
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uma mulher combativa. Mas ela não deveria ter fechado um espaço tão importante.

Essa responsabilidade é do governo, mas existe um orçamento próprio, parado como

água de vaso, e muitas portas estão sendo fechadas. O povo não deve permitir isso.

Foi o que disse. Agora, em nenhum momento, deixei de discutir o Projeto de Lei nº

717/2011. Agradeço o aparte dos Deputados. Voto favoravelmente, mas gostaria de

deixar aqui as minhas opiniões e recomendações para ajudar o servidor de carreira -

que mais necessita, que ganha menos - a ter essa gratificação. Achei o valor de até

R$10.000,00 muito alto.  Mas deve ser  porque não estou acostumada a lidar com

grandes quantias, em razão da minha origem mais simples. De qualquer maneira,

acho que não deveria ser dessa forma. Que Deus nos abençoe para que, em breve,

possamos  votar  o  aumento  para  todas  as  categorias  que  precisam  ter  melhores

salários!  Sempre apoiarei,  seja Prefeito,  seja Governador,  seja Deputado, a quem

trouxer propostas boas para o Estado de Minas Gerais.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio* - Sr. Presidente, Deputadas e Deputados, o Projeto de

Lei nº 717/2011 começou a tramitar  com divergências entre algumas pessoas, até

porque faz uma reformulação no Tribunal de Contas. Por indicação do Presidente da

Comissão de  Fiscalização Financeira  e  Orçamentária,  tive  a  oportunidade de ser

relator desse projeto no 1º turno e promover várias discussões. Aliás, o Presidente do

Tribunal, o ex-Deputado Antônio Carlos Andrada, reuniu-se com o Bloco Minas sem

Censura e deu todas as explicações sobre a necessidades da mudança que propôs.

Da minha parte, entendi que o Tribunal precisa passar por uma grande reformulação.

O Tribunal - fazemos essa crítica quase que sistemática - é conservador, às vezes,

evita  mudanças,  tem medo de mudanças  e  de  avançar,  mesmo sabendo que  os

tempos mudam. Atualmente, o Presidente Antônio Carlos Andrada, no entanto, está

preocupado em dar outra dinâmica ao Tribunal de Contas.

Já  tive  a  oportunidade  de  criticar  o  Tribunal,  chamando-o  de  “faz  de  conta”,

justamente pela estrutura arcaica que lá existe - ou existia. Tudo é muito demorado:

20 anos, 15 anos para analisar uma conta, 17 anos para anotar uma aposentadoria.

Não há a mínima lógica em essas coisas ocorrerem no Tribunal de Contas.

Às  vezes,  fazem  um  levantamento  do  tempo  de  serviço  de  um  funcionário  do
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Estado aposentado há 15 anos e detectam que faltaram 3 meses para a pessoa se

aposentar,  que houve erro na contagem. Depois de 18, 15, 20 anos, querem que

aquele funcionário volte a trabalhar 90 dias para completar o tempo de aposentadoria.

Certas  coisas  não  têm  lógica.  Isso  não  tem  lógica.  Por  iniciativa  nossa,  o  ex-

Deputado e atual Conselheiro Antônio Carlos Andrada, mudou essa lógica e criou o

sistema da prescrição. Todas as anotações de aposentadoria com mais de cinco anos

foram anotadas como válidas,  porque não justificava o Tribunal  ter  uma estrutura

muito  grande  para  analisar  contas  de  18  ou  20  anos  atrás.  Isso  precisa  ser

modernizado. O Tribunal de Contas precisa, realmente, passar por uma reformulação,

e é essa a proposta do Projeto de Lei nº 717/2011. Acreditamos que o Presidente do

Tribunal fará a reformulação proposta. Essa reestruturação é necessária para que as

contas dos Prefeitos sejam analisadas quase que em tempo real.  Hoje, os dados

serão  lançados  na  internet,  e  um  sistema  detectará  se  tal  Prefeito  aplicou  o

percentual correto na saúde e na educação. Cobramos dele que faça isso também

com o governo do Estado. O Tribunal cobra muito dos Prefeitos, principalmente dos

menores, mas não usa a mesma exigência, a mesma força, para cobrar do governo

do Estado. Então, temos a expectativa de que o Tribunal seja realmente um Tribunal

de Contas, um Tribunal que dará sustentação aos Prefeitos em sua prestação de

contas. Quantos são os casos de ex-Prefeitos em que, depois de cinco ou seis anos,

o tribunal, analisando suas contas, descobre que há uma conta com erro, uma nota

fiscal equivocada! Notifica o ex-Prefeito. O ex-Prefeito é adversário do Prefeito atual,

a Prefeitura não libera os documentos necessários, e o coitado fica com todas as

dificuldades para prestar contas. Então, o Projeto de Lei nº 717/2011 visa a acabar

com isso. Esperamos que as contas sejam reais, que as contas que têm mais de

cinco anos, e não foram analisadas, sejam arquivadas.

Fiz um projeto um pouco mais radical. As contas com mais de cinco anos que não

foram  analisadas,  que  o  Tribunal  não  teve  condições  de  analisar,  deveriam  ser

queimadas. É mais radical. Ficar guardando aquela papelada lá... Há pouco tempo,

um incêndio quase destruiu  o  Tribunal  de  Contas.  Essa é apenas uma forma de

ironizar  a  situação.  Sabemos  que  o  serviço  público  tem  de  fazer  arquivamento,

apesar  de  entender  que  vivemos  outro  tempo  e  não  é  preciso  ajuntar  aquela
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papelada toda.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Deputado Antônio Júlio, companheiro e

Líder  da  Minoria,  quero  cumprimentá-lo,  não  só  por  esse  pronunciamento,  mas

também pelo parecer de V. Exa. sobre esse projeto, do qual foi relator. Como V. Exa.

já disse, o Presidente do Tribunal de Contas, Conselheiro Antônio Carlos Andrada,

que foi Deputado nesta Casa, deu as explicações e expôs o objetivo do projeto.

Defendemos o controle das contas públicas por meio do Tribunal de Contas, mas

queremos  que  haja,  verdadeiramente,  radicalização  na  transparência  e  no  tempo

necessário para a análise das matérias. Além de tudo, é muito importante pensar - e

isso já está sendo feito - na informação e na formação dos agentes públicos, que

devem cumprir  a  legislação.  Os  Prefeitos,  representados  por  seus Secretários  de

Planejamento ou de Fazenda, devem ser instruídos sobre as leis que devem seguir.

Estivemos  em  um  desses  seminários  de  formação  e  defendemos  que  se  deve

oferecer  informação  e  formação  a  esses  gestores,  sobretudo  os  das  pequenas

cidades,  que  não  têm  equipe  técnica  suficiente.  Colega  Deputado que  preside  a

Mesa, nessas cidades, muitas vezes o funcionário tem dificuldade de lidar com a lei,

mas é o Prefeito quem responde pelos atos praticados. É injusto, e não concordamos,

de  forma  alguma,  com  nenhum  tipo  de  desvios.  Como  disseram  os  que  me

precederam, esses desvios são exceções, mas infelizmente existem. Nesses casos,

deve haver o rigor da lei, pois não podemos permitir desvios nem corrupção. A grande

maioria  dos  gestores  enfrenta  dificuldades  e  questões  de  burocracia.  O  atual

Presidente  tem  tentado  promover  avanços  e  atualizar  o  trabalho  do  Tribunal  de

Contas.  Queremos que esta Casa,  bem como os demais  órgãos públicos,  exijam

transparência. Isso só será possível se houver uma equipe técnica preparada e com

número suficiente de funcionários.

Em Minas Gerais, há 853 Prefeituras, além da estrutura do governo do Estado. De

fato, é muito trabalho. Portanto, a equipe tem de ser suficiente, tem de ter o perfil

técnico necessário para realizar esse trabalho. Como foi demonstrado, creio que o

projeto tem esse objetivo, por isso, o nosso voto é favorável a ele. Cumprimento V.

Exa. por esse parecer, que nos possibilitou melhor analisar o projeto. Havia muitas

dúvidas, mas o parecer de V. Exa., a presença do Presidente do Tribunal de Contas e
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de sua equipe técnica fizeram-nos compreender o objetivo desse projeto. Além disso,

obtivemos  informações  precisas  sobre  a  atualização  do  trabalho.  As  contas  dos

Municípios  estão  sendo julgadas  mais  rapidamente;  antes  ficavam até  15 anos  à

espera  de  julgamento.  Assim,  o  gestor  enfrentava  várias  dificuldades,  visto  que

depois  de  anos  fora  da  Prefeitura,  sem  informações,  teria  de  responder,  até

criminalmente, por um ato que não havia praticado por má-fé.

Mais uma vez, de público, afirmo meu apoio a esse projeto. Além disso, ressalto a

importância de fornecer às Prefeituras, bem como ao governo do Estado, um melhor

conhecimento das leis,  a  fim de que haja melhor  controle dos gastos  públicos.  É

importante também se obterem as informações necessárias e em tempo hábil para

que as contas sejam analisadas e aprovadas,  se for  comprovado que não houve

nenhum problema nem desvio. Obrigada.

O Deputado Antônio Júlio* - Obrigado, Deputada Maria Tereza Lara. O ex-Deputado

e atual Conselheiro Antônio Carlos Andrada deixou-nos a expectativa de que haverá

modernização no Tribunal de Contas. Infelizmente, a maioria dos Conselheiros, ao

chegarem lá, acomodam-se. Não têm coragem de fazer mudanças na estrutura e vão

deixando  as  coisas  acontecerem.  Sei  que  nesse  órgão  as  pessoas  precisam  de

determinação e coragem para empreenderem a modernização; ela é necessária, pois

vivemos um novo tempo. O Tribunal passa por essa reformulação, e confiamos que

ela ocorrerá,  por  causa da ousadia demonstrada pelo Conselheiro Antônio  Carlos

Andrada nas várias vezes em que esteve na Assembleia para explicar esse projeto.

Pela primeira  vez,  o  Tribunal  acompanhou ao  lado da Assembleia  a  tramitação

desse projeto, fornecendo as devidas informações. Alguns Deputados não tiveram

oportunidade de acompanhá-lo, como disse a Deputada Liza Prado, porque aqui são

desenvolvidas  várias  atividades  ao mesmo tempo,  e,  às  vezes,  alguma atividade

passa despercebida.

Todas  as  dúvidas  foram explicadas,  bem  como o  objetivo  da  mudança.  Tive  a

oportunidade de me reunir com o sindicato dos funcionários por várias vezes, e houve

avanços.  Eles  fizeram  alguns  questionamentos,  e  tivemos  oportunidade  de

intermediar  uma ou outra  reivindição.  Vimos a importância  de  um projeto  desses

tramitar nesta Casa, com toda a transparência e tranquilidade. Sabemos que houve
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algumas  divergências  internas,  porque  o  Deputado  Mauri  Torres  estava  sendo

indicado  para  o  Tribunal  de  Contas,  e  talvez  servisse  para  beneficiá-lo.  Essas

conversas fazem parte da política, mas são conversas sem sustentação, pura fofoca.

Estamos aqui para cuidar do que é importante para o Estado de Minas Gerais, e o

Tribunal  de  Contas,  enquanto  existir,  continua  sendo  um  órgão  importante,  que

merece nossa confiança. Mas confiar, desconfiando... Quantas vezes ouvimos alguns

Deputados  chamá-lo  de  tribunal  do  faz  de  contas,  porque  lá  as  coisas  não

acontecem?  Para  muitos,  é  um  Tribunal  político,  em  que  as  decisões  não  são

técnicas, mas sim políticas. É exatamente por isso, Deputado Luiz Carlos Miranda,

que há muitas divergências. Há quem diga que o Tribunal de Contas deve ser um

órgão puramente técnico, isto é, que seus cargos sejam preenchidos somente por

concurso  público,  mas  eu  não  concordo  com  isso.  Concurso  público  não  dá

conhecimento a  ninguém. Conhecem melhor  o  assunto  os  que frequentam a lide

política. A maior faculdade que existe no mundo é a dos homens públicos. Podem

questionar, falar e xingar, mas não existe conhecimento maior que o dos que passam

pela vida pública, dada a experiência e a vivência que têm.

O Conselheiro do Tribunal de Contas passou por essa faculdade, que, infelizmente,

é frequentada por poucos. Numa Prefeitura, por exemplo, em 100 anos, no máximo

25 pessoas terão condição de ocupar o cargo. Digo, no máximo, 25, porque é na

melhor das hipóteses. As pessoas se assustam, mas é a verdade.  Em 100 anos,

apenas 18 ou 20 pessoas ocuparão uma Prefeitura, essa faculdade importante. Os

políticos realmente têm toda a experiência da vida e das dificuldades.

O Tribunal de Contas tem papel importante. Quando ex-Prefeitos e ex-Deputados

se tornam Conselheiros, eles levam para lá uma bagagem muito grande; entretanto, o

que eles não podem fazer é se acomodarem, como ocorre com muitos deles que

acham que por ser o cargo vitalício, muito bom, não precisam de mais nada. O ex-

Deputado  e  hoje  Conselheiro  Antônio  Carlos  Andrada está  fazendo  justamente  o

contrário, porque ele está lutando para mudar as coisas e para dar agilidade às ações

do  Tribunal.  Além  do  mais,  tem  enfrentado  os  preconceitos  da  Casa,  o

conservadorismo excessivo de alguns Conselheiros e até de alguns funcionários mais

antigos, que têm medo de mudanças. Mudança só ocorre quando existe verdadeira
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liderança, isto é, um líder com vontade de fazê-la. Do contrário, não ocorrerá nada. E

o  Conselheiro  Antônio  Carlos  Andrada  está  sendo  essa  grande  liderança  como

Presidente  do  Tribunal  de  Contas.  Estou  muito  confiante  e  espero  não  estar

enganado nas minhas expectativas, acredito que não. A proposta e a ideia dele de

colocar o Tribunal de Contas como órgão fiscalizador de falcatruas são fantásticas.

Por outro lado, também não concordamos com o excesso de multas e com a falta de

aprovação das contas de um coitado de um Prefeito  por  causa de burocracia na

contabilidade pública. E com isso o Toninho está preocupado, por isso está propondo

a criação do termo de ajustamento de gestão - TAG. Desse modo, sempre que for

detectada a prestação de contas de um Prefeito, dentro do prazo do mandato, ele

terá oportunidade de fazer aquela correição e evitar que, lá na frente, seja apenado.

Quem  faz  falcatrua  e  é  desonesto  no  serviço  público  tem  de  ser  punido  com

severidade.  Os  desonestos  terão  de  pagar  por  sua  desonestidade.  Todos

conhecemos os limites da nossa responsabilidade, por isso esperamos que o Tribunal

de Contas tenha esse papel importante.

Num tempo mais curto, talvez ele possa detectar as falcatruas dos desonestos sem

punir inocentes, pois estes, muitas vezes, são tratados com maior rigor do que os que

fazem licitações fraudulentas, que levam vantagem, já que são espertos. Infelizmente,

na maioria das vezes, verificam-se papel e números; entretanto papel e números são

frios, nem sempre espelham a realidade.

O Deputado Luiz Carlos Miranda (em aparte)* - Deputado Antônio Júlio, obrigado

por me conceder este aparte. Gostaria de cumprimentá-lo, pois é um parlamentar que

nos orgulha, que serve de referência para todos nós. Ouvindo-o, aprendo um pouco

mais. O papel do homem público, como bem dito por V. Exa., enche a população de

orgulho.  As  pessoas  devem  sentir  orgulho  de  nós,  não  vergonha.  E  o  senhor

desempenha esse papel com bastante galhardia, com o preparo de um bom homem

público. Por isso cumprimento-o pelas reflexões. Eu, que sou dirigente sindical, como

já comentei com V. Exa., parece-me que as coisas aqui, às vezes, não são como

estou  pensando;  deveriam  ser  mais  ágeis.  Hoje  represento  trabalhadores  na

Usiminas. Normalmente, fico numa portaria por onde adentram em torno de 20 mil

trabalhadores, dos quais 80% ganham menos de R$700,00. Aí vem a minha tristeza,
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porque  vejo  um  país  e  um  Estado  ricos,  onde  muitos  miseráveis  seguram  o

desenvolvimento  e  o  crescimento  deste  país.  Quando  discutimos  a  questão  do

Tribunal  de  Contas,  fizemos  algumas  reflexões.  É  preciso  que  os  nossos

Conselheiros - o companheiro e grande amigo Deputado Mauri Torres foi indicado

recentemente - tenham um comprometimento mais definitivo com a sociedade. Muitas

vezes,  alguns  Prefeitos  eleitos  e  não  preparados  para  exercerem  a  função,  ao

assumir  a  direção  de  um  Município,  são  punidos  porque  nós  mesmos  não  os

preparamos para que exerçam esse papel. Portanto suas reflexões, Deputado, são

importantíssimas. Gostaria de cumprimentá-lo e lhe dizer que, neste parlamento, V.

Exa. é uma referência, é uma pessoa de quem tenho orgulho de ser companheiro.

Parabéns, Deputado.

O Deputado Antônio Júlio* - Muito obrigado, pelas palavras. Procuramos cumprir o

nosso  papel.  Muitas  vezes,  as  pessoas  me  questionam  e  me  dizem  que  tenho

vocação  para  a  coisa  pública,  em  decorrência  do  meu  envolvimento  com  essas

questões da sociedade. Larguei todos os meus negócios para ser um homem público.

Faço isso com muita tranquilidade. Nenhum cargo me subiu à cabeça. Fui Presidente

desta  Casa e,  tão logo deixei  o  cargo,  já  estava nas  comissões  trabalhando.  Às

vezes, alguns ex-Presidentes tinham alguma preocupação com isso. Acho que tenho

um papel na defesa do nosso povo. Por isso tenho coragem de assumir algumas

posições. Vejo hipocrisia principalmente por parte da imprensa. Os próprios políticos,

às vezes sem quererem enfrentar problemas, preferem afastar-se e fingir que algo

não está acontecendo.

Ontem fui o primeiro a descer da reunião que ocorreu no Edifício Tiradentes e tive a

oportunidade  de conversar  com os  vários  grevistas  que  lá  estavam.  Percebi  que

prestavam  atenção  em  mim,  porque  viram  que  eu  não  estava  mentindo,  nem

enrolando, nem falando o que não ia acontecer. Quanto à reivindicação deles do valor

do piso salarial, disse-lhes para esquecerem para este ano, porque o governo não

terá condições de aplicá-lo. Teremos de rever esse conceito e as dificuldades. Além

disso, o governo terá de encontrar  uma nova sistemática de remuneração para o

pessoal da educação. O que está faltando às vezes é um pouco de seriedade e as

pessoas  terem  coragem  de  enfrentar  os  problemas,  que,  aliás,  são  muitos.  Não
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adianta  ficarmos  escondendo  nem  mentindo  para  as  pessoas.  Esse  projeto  do

Tribunal de Contas veio em boa hora. Pelo que demonstra para todos nós, com todo

o seu gás e a sua vontade, o Toninho não é um Conselheiro acomodado. Aliás, errará

muito,  pois,  conforme já disse,  quem faz erra,  mas pelo menos quer  fazer  e dar

agilidade.  Na  realidade,  teve  tempo,  correu  atrás  e,  por  várias  vezes,  veio  à

Assembleia e se reuniu com vários Deputados e o nosso Bloco Minas sem Censura,

por  mais  de  duas  horas.  Então  obtivemos  toda  a  explicação  da  lógica  dessa

modernização.  O  Deputado  Rômulo  Viegas  noticiou  que  o  Ministério  Público  deu

como válida a licitação do prédio do Ipsemg. É lógico que teremos de acatar isso. No

entanto, continuaremos questionando porque não concordamos. Pela lógica deles,

são R$13.000,00 de aluguel e mais R$40.000.000,00 de investimento. O que isso

representa para o Ipsemg? O que isso acrescenta ao projeto do Ipsemg? Daqui a 35

anos? Essa é a discussão que fazemos. O próprio Ministério Público, que alugou um

prédio de três andares e paga R$25.000,00 por mês, poderia ter ido para lá. Fazendo

um investimento de R$40.000.000,00, fica lá 35 anos.

Qual é o problema? Está certo que a proposta da licitação estava bem definida, pois

era  para  a  construção  de  um  hotel  de  luxo.  Entendemos  isso,  mas  continuarei

questionando, porque não posso concordar que também tenha todos os ingredientes

para dar errado lá na frente. Como o governo justificará, perante o povo mineiro e de

Belo  Horizonte,  que  vendeu  um  prédio  de  12  andares,  com  12.000m2  de  área

construída, na Praça da Liberdade, por R$13.000,00 por mês? Não existe justificativa.

Aliás, a justificativa que dará o Deputado Gustavo Valadares - e terei o prazer de ouvi-

lo - é que o empreendedor fará um investimento de R$40.000.000,00. Sei que fará,

mas não para o Ipsemg, e sim para ele, que alugou o local a fim de dele usufruir,

durante 35 anos, podendo ter esse prazo renovado por mais 35. Gostaria de ouvir o

Deputado Gustavo Valadares, pois já fizemos aqui vários debates sobre essa matéria,

que é bastante interessante e importante. Sr. Presidente, está havendo um equívoco

da assessoria,  porque estamos falando sobre o Tribunal de Contas, o Tribunal de

Contas no todo.  Chegarei  lá.  O Tribunal  de Contas está  analisando esse projeto.

Estamos dando estrutura para o Tribunal  de  Contas dar  o seu parecer.  Então,  ia

chegar lá. Por isso, dei outro exemplo. Como V. Exa. sabe, sou subscritor de uma
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ação no Ministério Público e no Tribunal de Contas. Ainda temos duas ações correndo

no Tribunal de Contas contra essa licitação. Por isso esse projeto veio. Nunca fugi do

tema. O Tribunal está se organizando para julgar essa nossa conta lá. Portanto, Sr.

Presidente. Estamos dentro do tema.

O  Deputado  Gustavo  Valadares  (em  aparte)*  -  Tratarei  também  do  tema.  O

Deputado Antônio Júlio tem razão, porque estamos tratando do Tribunal de Contas e,

em paralelo, do Ministério Público. Coincidentemente esses dois órgãos têm o papel

de fiscalizar licitações e as contas do poder público do Estado. Ontem tivemos essa

novidade. E até utilizando essa mais nova ferramenta que tenho em mãos, o Ipad,

estou vendo que saiu no primeiro caderno do “Diário do Comércio” de hoje, 15 de

julho: “Ministério Público do Estado aprova processo licitatório do prédio do Ipsemg”.

E continua - abro aspas -: “Não houve discrepância em relação aos valores, sendo

lícito afirmar que o investimento a ser efetuado no imóvel durante o início do contrato”

- os 46 milhões - “potencializará e valorizará o bem público de forma significativa,” -

fecho aspas - “reconheceram os Procuradores”. E esses Procuradores que vou citar

são aqueles que sempre gostam de aparecer na mídia e tal, Eduardo Nepomuceno e

Leonardo Barbabela. São sempre os mesmos. Vão atrás de tudo aquilo que sai na

imprensa para questionarem. Foram esses que deram essa notícia hoje de que não

há nada de errado. Muito pelo contrário, o processo licitatório foi totalmente lícito e vai

valorizar o bem.

V. Exa. diz que o prédio será reformado para uso do hotel, e é verdade. O Estado

tem consciência e deixou isso claro para todos. O prédio será utilizado por um hotel

do  melhor  nível  no  mundo,  durante  30  anos.  Depois  desse período,  todo  aquele

patrimônio que foi construído - os 46 milhões que agora serão utilizados e mais as

reformas que serão feitas ao longo desses 30 anos - vão retornar para o patrimônio

do Ipsemg e, consequentemente, dos funcionários ativos e inativos do Estado, que

têm relação com o nosso Instituto de Previdência. Quero apenas dizer a V. Exa. que

tanto o Ministério Público quanto o Tribunal de Contas do Estado reconheceram a

licitude  do  processo,  entenderam  que  essa  obra  trará  inúmeros  benefícios  para

Minas, a começar por um hotel do melhor nível que precisamos ter em Belo Horizonte

já visando até a Copa de 2014. O mais importante é que vai beneficiar o patrimônio
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público, porque daqui a 30 anos - e V. Exa. sabe que, para mim e para V. Exa., 30

anos é muito tempo, mas para o Estado não é -, tudo isso vai voltar para o Ipsemg e

para os seus funcionários. O Tribunal de Contas e o Ministério Público, órgãos que

têm o papel e a obrigação de fiscalizar os atos do poder público do Estado deram

aval a esse processo licitatório, à construção do Hotel Fasano no antigo prédio do

Ipsemg, que se situa na Praça da Liberdade. Agradeço a V. Exa. e ao Presidente o

aparte.

O  Deputado  Antônio  Júlio*  -  Obrigado,  Gustavo.  Esse  debate  é  importante.  A

licitação foi dirigida, é claro. Não quero aceitar, porque estávamos cansados de saber

que o resultado seria esse, pois os interesses são grandes. O que discuto é que o

investimento naquele prédio não representa nada para o Ipsemg. O governo poderia

ter vendido. Seria muito melhor o governo já dizer que venderia o prédio, que ele

seria  preservado porque está  tombado pelo  patrimônio.  E  pode  ser  vendido  pela

metade do preço, não tem problema nenhum. Mas o dinheiro oriundo dessa venda

seria investido, por exemplo, no hospital do Ipsemg. Essa é a discussão que fazemos.

Falar que vai agregar 40 milhões ao Ipsemg daqui a 35 ou 70 anos... Essa dúvida

fica: se não alcançarmos o nosso intento de anulação dessa licitação, vamos acatar a

decisão,  porque  fizemos  o  nosso  papel.  Apresentamos  a  denúncia,  levamos  a

documentação,  não  concordamos  com  que  o  Estado  venda  um  patrimônio  de

12.000m2 de área construída em plena Praça da Liberdade por  R$13.000,00 por

mês. Ninguém vai concordar, e não existe explicação. A única explicação que dão é

que haverá um investimento de 40 milhões. O Tribunal de Contas tem de passar por

uma  reformulação  para  ser  ágil  nessas  discussões,  até  porque,  se  for  conferir

legalidade ao processo licitatório, que seja decidido o mais rápido possível, para que

aqueles  que  ganharam -  indiferentemente  se vamos  questionar  o  valor  ou  não  -

tenham condições de começar a fazer as reformas necessárias à concretização do

empreendimento.  Não  questiono  o  empreendimento.  Todo  empreendimento  tem

importância  e  valor  para  Minas  Gerais  e  para  Belo  Horizonte.  Mas  entregar  um

patrimônio de 12.000m por R$13.000,00 gera uma dúvida muito grande.

O Deputado Doutor Wilson Batista (em aparte)* - Aproveitando a oportunidade, uma

vez que fugimos do tema da discussão do Projeto de Lei n° 717, gostaria de registrar



1881
____________________________________________________________________________

uma  grande  conquista  para  o  Estado  de  Minas  Gerais.  Com  a  presença  do

Governador  Antonio  Anastasia,  na  semana passada,  inauguramos  no  Hospital  do

Câncer de Muriaé mais um equipamento moderno para o tratamento dessa doença,

especialmente voltado para pacientes que dependem de radioterapia. Sabemos que

radioterapia é um tratamento muito agressivo e acaba somando sequelas aos efeitos

da própria doença. Esse equipamento permitirá tratar a doença sem afetar os órgãos

adjacentes e atenderá não só a Minas Gerais, mas também aos Estados vizinhos.

Sabemos que mais investimentos estão vindo para a saúde, pois a necessidade da

população é grande. Há amplas campanhas de prevenção, mas, muitas vezes, estão

direcionadas  apenas  para  a  teoria:  informam  que  as  pessoas  precisam  fazer

mamografia, mas, na verdade, em muitos casos os exames não estão acessíveis a

toda  a  população.  Precisamos  lutar  por  uma  medicina  preventiva  efetiva  e  que

ofereça oportunidade de acesso a exames a todos, especialmente aos mais carentes.

Dessa forma, os diagnósticos podem ser feitos na fase inicial, quando se gasta muito

menos e ainda é possível a cura. Parabéns pelo pronunciamento. Deixo mais esse

relato sobre o avanço da saúde em Minas Gerais.

O Deputado Antônio Júlio* - Parabenizo e agradeço as palavras do Doutor Wilson

Batista. Estamos encerrando hoje os trabalhos com muita satisfação. Nos últimos 15

dias, a Assembleia foi palco de greves, de divergências, de problemas. Por meio do

nosso Bloco e sob a liderança do Deputado Rogério Correia e do Deputado Dinis

Pinheiro, o nosso Presidente, que entendeu a importância da Casa na mediação dos

conflitos,  ficamos muito satisfeitos  com os avanços do processo e da votação de

quase todas as matérias que estavam pendentes. Tudo isso mostra a capacidade do

Parlamento  quando  quer  conversar.  Ficar  só  discutindo  não  nos  leva  a  nada.  O

Parlamento é um local de divergências, mas sempre com a ideia da convergência, no

que  é  bom  para  Minas  Gerais.  Parabenizo  o  Deputado  Rogério  Correia  pela

participação  no  processo.  Estivemos  juntos  em  todas  as  negociações.  Ontem,  o

governo também deu a sua contribuição com muita tranquilidade. Ficamos satisfeitos

ao ver que a Secretária Renata Vilhena, que hoje é a mulher mais forte do governo,

esteve aqui antes das 8 horas, voltou à noite e saiu depois de 21h30min e manteve

uma conversa tranquila com o nosso Bloco e com os movimentos dos servidores,
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especialmente da educação. Ficamos felizes de encerrar o primeiro semestre com

essa  vitória,  não  da  forma  como  gostaríamos,  mas  mostrando  que,  nesta  Casa,

quando há vontade, as coisas acontecem.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado, concordo com V. Exa. sobre a

análise feita ao Projeto nº 717/2011, em discussão, cuja participação foi fundamental

no debate. Apresentamos emendas que - julgo - fizeram certo saneamento no que o

Tribunal  de  Contas  solicitou  a  esta  Casa  e  que  consideramos  justo.  Fizemos

emendas, limitamos contratações de cargos, sempre comandados por V. Exa., que

fez a  análise  do  projeto  em nosso Bloco.  Considero  que foi  uma conquista  essa

melhoria por meio das emendas ao projeto de lei e, portanto, votamos favoravelmente

à proposição. Ontem, o governo finalmente entendeu que precisa negociar com a

Oposição. O governo passou um semestre procurando desarticular o Bloco. Primeiro,

tentou  fazer  com  que  a  Oposição  não  existisse,  o  que  já  é  um  modelo,  pois  o

Governador Aécio Neves passou oito anos tentando desarticular a Oposição. Os que

se opunham ao seu governo eram colocados  no limbo,  à  parte.  Isso foi  feito  na

sociedade, de modo geral, e também aqui. Imagino o quanto os Deputados sofreram

nos últimos quatro anos. Estive aqui nos primeiros quatro anos e já era difícil!

Depois,  ele  consolidou  ainda  mais  essa  visão  de  não  permitir  espaço  para  a

Oposição. Penso que o Governador Anastasia entrou, infelizmente, na mesma toada,

pois tentou desarticular a existência do Bloco, que, ao contrário, se consolidou e se

fortificou.  O  Minas  sem  Censura  é  uma  realidade  estadual  e  uma referência  de

oposição, muitas vezes, em relação ao que é fiscalizado aqui em Minas Gerais. Até

agora, eu e V. Exa. tivemos a honra de ser líderes desse Bloco. O governo tentou

desarticulá-lo depois e até escalou representantes importantes para discutir com os

Deputados, a fim de tirá-los do Bloco. V. Exa. acompanhou essa infeliz investida do

governo, que não conseguiu concretizar-se. O Bloco termina agora com um papel

importante. Ontem, finalmente, o governo sucumbiu ao processo democrático. Se há

oposição, tem de dialogar com ela. V. Exa. disse muito bem que fazemos oposição de

acordo com um programa, e também o dissemos o tempo inteiro. A nossa oposição é

programática, pois apresenta aquilo que julgamos que precisa ser, de fato, discutido e

melhorado. Essa tem sido a nossa atuação, e, ontem, demos prova disso. Ressalto
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esse papel do Bloco.

Finalmente, ressalto também o papel de V. Exa. quanto à denúncia em relação ao

hotel do Ipsemg. O fato de o Ministério Público dizer que o procedimento licitatório foi

legal e sem problemas não significa - retornando ao assunto do Tribunal de Contas e

do Ministério  Público, que estamos discutindo -  que as críticas que apresentamos

estejam incorretas. As críticas permanecem, pois alugar um prédio com 12 andares,

na  Praça  da  Liberdade,  no  local  mais  luxuoso  da  cidade,  por  R$12.000,00  ou

R$13.000,00, com uma única empresa concorrendo, é um negócio péssimo para o

Estado. É bom para o Dr. Fasano, que alugará o prédio por 35 anos e pode renovar o

aluguel por mais 35. Provavelmente ocupará o imóvel por 70 anos, que terá dinheiro

aplicado do BNDES e do BDMG. Ele, sim, ganhará mundos e fundos e ficará mais

rico do que já é. Para o Estado e para o Ipsemg, que está sucateado, qual será a

vantagem?  As  críticas  que  V.  Exa.  levantou  permanecem,  pois  o  governo  não

consegue responder a esta simples questão: vale a pena alugar um prédio, na Praça

da Liberdade, por R$12.000,00 para tranformá-lo em hotel de luxo? Isso servirá para

enriquecer quem? O que ganham com isso o Ipsemg e o Estado? Acredito que só

perderemos, e as críticas de V. Exa. permanecem vivas e corretas.

O  Deputado  Antônio  Júlio*  -  Obrigado,  Deputado  Rogério  Correia  e  demais

Deputados. Espero que tenhamos um bom recesso, apesar de curto, graças a uma

emenda do Deputado Ivair Nogueira, que o reduziu, para que possamos voltar, no

segundo semestre - já que o governo aprendeu a enviar vários projetos importantes -,

com mais energia, para discutirmos até o final do ano.

O Sr.  Presidente (Deputado José Henrique)  -  Não há outros  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 717/2011 na forma do vencido em 1º turno.

À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 823/2011, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itueta 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
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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 823/2011 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão

de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 824/2011, do Deputado Zé Maia, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Fronteira o imóvel que especifica.

A  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do  projeto.  Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,

o  projeto.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 846/2011, do Deputado Delvito Alves,

que autoriza o Poder Executivo a doar o terreno que especifica à Associação dos

Produtores Rurais da Fazenda Pico - Aprofap -, com sede no Município de Unaí. 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 846/2011 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão

de Redação.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.801/2011,  do  Deputado  André

Quintão,  que  altera  dispositivo  da  Lei  nº  2.262,  de  23/6/1996,  e  dá  outras

providências.  A  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do

projeto, na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1, que apresenta. Em

discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Com  a

palavra, para encaminhar a votação, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, estava inscrito para discutir o projeto,

por  60  minutos,  mas,  com  a  finalidade  de  agilizar  a  pauta  para  fazermos  uma

discussão  aprofundada  da  LDO,  retirei  a  discussão.  Farei  apenas  uma  rápido

encaminhamento porque o assunto é importante. Esse projeto de lei segue a linha da

Lei Federal nº 12.435, sancionada pela Presidenta Dilma, que transforma e formaliza

o  Sistema  Único  da  Assistência  Social.  O  Suas  é  amparado  por  uma  norma
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operacional básica, por uma resolução. Não há garantia legal que sustenta o Suas.

Após  uma luta  de  quatro anos junto  ao  Congresso Nacional  o  ex-Ministro Patrus

encaminhou,  juntamente  com o  Presidente  Lula,  o  projeto  ao  Congresso,  que foi

aprovado e  sancionado pela Presidenta  na  semana passada.  Aqui  em Minas  um

projeto similar tramitou também. Assim que o governo federal entrou com o projeto no

Congresso, entramos com projeto similar, na legislatura passada. Aqui em Minas esse

projeto foi aprovado pelos Deputados desta Casa e transformou-se na Lei nº 19.444,

sancionada pelo Governador Anastasia em janeiro. Só que a lei delegada revogou,

em lei de minha autoria, sancionada pelo Governador, dois artigos que permitiam a

transferência regular e automática do recurso, bem como a autorização para que os

Prefeitos  pudessem  utilizar  parte  do  recurso  para  a  constituição  de  equipes  de

referência  nos  centros  de  referência  da  assistência  social.  Ou  seja,  permitindo  a

contratação, por concurso público, de servidores. Em negociação, com o governo do

Estado,  aguardamos  a  aprovação  da  lei  federal  para  voltarmos  com  esses  dois

artigos, que constavam da lei anterior e que a lei delegada revogou. Felizmente, a

Presidenta Dilma sancionou esses dois artigos, que são muito importantes para os

Prefeitos.  Todos os recursos transferidos,  na área da assistência social,  do fundo

estadual para o fundo Municipal, agora terão transferência regular e automática. É

uma espécie de vinculação. Por exemplo, o Fundo Mineiro de Assistência Social tem

aproximadamente  R$15.000.000,00  em  recurso.  Até  2014,  se  esse  não  houver

emenda do governo aumentando o valor, serão quase R$60.000.000,00. Então, é um

recurso carimbado, que vai para a Prefeitura exatamente para ela aplicar no Suas.

Hoje,  estamos  aprovando,  aqui,  este  projeto.  Agradeço  aos  Deputados,  que

possibilitaram uma tramitação recorde. A lei da Presidenta Dilma foi sancionada na

quarta-feira  e  na  quinta  já  foi  aprovado  na  Comissão  de  Constituição  e  Justiça.

Agradeço ao Deputado Sebastião Costa, Presidente da Comissão. Depois, o projeto

foi aprovado na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,  e agradeço

também ao Deputado Zé Maia. Ontem, ele foi aprovado, em 1º turno, no Plenário, e

hoje  está  em andamento  em 2º  turno.  E como há acordo com o  governo,  tenho

certeza de que ele será sancionado. Minas Gerais, Deputado Dalmo, será o primeiro

Estado  a  ter  a  sua  legislação  estadual  rigorosamente  alinhada  com  a  legislação
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federal. A legislação da assistência social é de 1996. Depois de 1996 muita coisa

mudou,  vieram  novas  políticas  públicas,  mudou  o  próprio  Suas,  mudaram  os

programas de transferência de renda. Fico muito feliz e isso é motivo de orgulho para

esta Assembleia. Se não houvesse empenho de todos os partidos e das Comissões,

esse projeto não chegaria aqui com essa rapidez. Será muito bom para o Estado

porque, a partir  de agora, os Municípios terão flexibilidade. Isso vai permitir  que o

Município faça o cálculo do que é repassado pelo governo federal e pelo Estado, mês

a  mês.  O  Conselho  Nacional  determinará  a  parte  que  o  Município  pode  utilizar.

Poderá usar essa parcela, por exemplo, para abrir concurso público para psicólogo,

sociólogo e  assistente  social.  Será  criada uma equipe  estável  e  de  referência  da

assistência social naquele Município, que será imune a mudanças de Prefeitos, de

partidos,  a  crises  econômicas e  a  cortes  de  verba.  Conforme estabelece a  lei,  o

recurso é regular e automático.

Pode haver um subproduto na linha de capacitação e qualificação de trabalhadores.

Hoje, como a relação é muito precária, o contrato de trabalho é precário. O governo

do Estado faz capacitação, o governo federal faz capacitação, às vezes, o próprio

servidor  faz  uma  especialização,  por  exemplo,  um  mestrado.  Como  o  salário  é

limitado, quando estiver capacitado, esse servidor vai procurar um emprego melhor.

Então, todo aquele recurso será jogado fora. A própria população perderá com isso.

Como o Prefeito não tem essa segurança, os salários são rebaixados e é concedido

muito prazo. Infelizmente, se formos a um centro de referência e procurarmos um

profissional,  receberemos a informação de que ele  só trabalha  ali  nas segundas-

feiras, quartas-feiras e sextas-feiras.

Com certeza, na área da assistência social, nos últimos anos, esse projeto é o mais

importante que estamos aprovando nesta Casa. Isso é bom, porque realizaremos,

neste  ano,  a  Conferência  Estadual  da  Assistência  Social.  Faremos  uma  ampla

divulgação dessa lei para o Estado de Minas Gerais e também para o Brasil, porque é

importante que os demais Estados brasileiros façam o mesmo. A lei  federal cobre

recursos federais,  mas,  se os  Estados não fizerem suas leis,  somente o governo

federal, num sistema de cofinanciamento, nada resolverá. Então, é muito importante

que outros Estados brasileiros sigam o exemplo de Minas Gerais.
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Esse é um projeto muito importante. Infelizmente, às vezes, as questões da área

social só têm visibilidade quando é exposto o lado negativo, por exemplo, quando

alguém assassina um morador de rua, quando alguém coloca fogo em um índio. Isso

tem visibilidade, mas o que de bom que a Assembleia e os Deputados sempre têm

feito não tem essa visibilidade.  Como a TV Assembleia é um importante meio de

comunicação, quero dizer que Minas Gerais será o primeiro Estado do Brasil a ter

uma  legislação  moderna,  que  fortalece  uma  política  pública  estratégica  para  os

pobres do País, num ano em que o governo federal e os governos estaduais, o de

Minas  inclusive,  estão  empenhados  no  desafio  ético  de  superação  da  pobreza

extrema.

Aproveito  esta  oportunidade  para  agradecer  ao  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,

Presidente da comissão especial que analisou uma PEC de minha autoria, que insere

na Constituição do Estado a erradicação da pobreza extrema como um dos princípios

fundamentais de razão da existência do Estado de Minas Gerais. Agradeço também

ao Deputado Adelmo Carneiro Leão,  que foi  o  relator  da  mesma PEC.  Deputado

Dalmo Ribeiro Silva, agradeço os elogios feitos por V. Exa. numa reunião noturna

extraordinária.  Embora  o  clima  estivesse  bastante  tenso  e  a  pauta  muito

congestionada,  V.  Exa.  teceu elogios  a  essa PEC.  Quero agradecer-lhe.  A nossa

Constituição não fazia qualquer menção a uma busca estratégica de superação da

pobreza em nosso Estado. Essa PEC foi apresentada. O Deputado Adelmo Carneiro

Leão elaborou um relatório favorável, sob a condução do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva e das Deputadas e dos Deputados membros da comissão especial que analisou

a  matéria.  Essa  PEC  foi  aprovada  em  tempo  recorde.  Agora,  ficará  a  cargo  do

Presidente  da  Assembleia,  que  também  nos  delegou  a  condução  do  seminário

legislativo de superação da pobreza em Minas. Vamos realizar 11 encontros regionais

entre  os  meses  de  setembro  e  outubro.  Estamos  concatenando  essas  ações,

aprovando a PEC, transformando o Suas em lei no Estado. Ao discutirmos a LDO e o

PPAG no segundo semestre, é importante criarmos mecanismos orçamentários para

o Estado, a fim de que as nossas leis fiquem cada vez menos só no papel e sejam

traduzidas  no  dia  a  dia  dos  cidadãos.  Encaminho  favoravelmente  ao  projeto.  De

público, agradeço a todos os Deputados e Deputadas de todos os partidos. Essa é
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uma lei construída por todos. Muito obrigado.

O  Sr.  Presidente  -  Em  votação,  o  projeto,  salvo  emenda.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Em  votação,  a  Emenda  nº  1.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  a  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 1.801/2011 na forma do

vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão,  em turno único,  do 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. A Comissão de Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 14 a 16, 18, 19, 40,

42, 43 e 157, apresentadas por parlamentares, com a Emenda nº 86, apresentada

pelo Bloco Minas sem Censura, com as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 5, 12, 53,

54, 63, 77, 79 e 81, e com as Emendas nºs 159 a 162, apresentadas ao final deste

parecer; e pela rejeição das Emendas nºs 1, 3, 4, 6, 7, 9 a 11, 13, 20 a 39, 41, 44 a

49, 55, 57, 58, 60 a 62, 64 a 68, 70 a 76, 80, 82 a 85, 87, 90, 91, 93 a 100, 102 a 110,

112 a 150, 152, 154 a 156 e 158. Em discussão, o projeto.  Com a palavra, para

discutir, o Deputado Ulysses Gomes.

O Deputado Ulysses Gomes* - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas,

ontem tivemos oportunidade de aprovar, na Comissão de Fiscalização Financeira, o

Projeto de Lei  nº  1.697.  Posteriormente apresentaremos alguns destaques. Quero

tecer  alguns  comentários  e  solicito  a  compreensão  e  o  apoio  dos  Deputados  e

Deputadas - dirijo-me também aos telespectadores e àqueles que nos acompanham

pelo “site” da TV Assembleia -, para apresentar um breve relato dessa experiência.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias, no Legislativo brasileiro, municipal, estadual ou

federal,  fecha  o  primeiro  semestre  da  ação  parlamentar.  Ontem,  no  Congresso

Nacional, vimos o encerramento das atividades a partir  da votação da LDO, ação

prioritária do governo em 2012. Tivemos a oportunidade de estudá-la e apresentamos

10 emendas que foram rejeitadas, mas destacarei algumas para, no encaminhamento

da comissão, pedir o apoio dos Deputados para aprofundarmos o debate sobre essa

lei.



1889
____________________________________________________________________________

Agradeço  a  todas  as  comissões  e  a  todos  os  funcionários  da  Assembleia

Legislativa. Eu e mais 25 Deputados iniciamos os nossos trabalhos na Assembleia,

exercendo o primeiro mandato de Deputado Estadual.

Não  tenho  dúvida  de  que,  com  as  nossas  conversas  e  os  debates,  pudemos

aprofundar não só a nossa relação política pessoal como também o conceito coletivo

do  parlamento  democrático.  O  debate  é  muito  importante  para  o  processo  de

aprofundamento democrático do nosso Estado, sobretudo neste final de semestre.

Tenho a honra de compor, como Vice-Líder, o Bloco Minas sem Censura e, nesse

processo de greve da saúde, da Polícia Civil e dos professores que houve no Estado,

o final foi muito bom.

Queria encerrar o semestre fazendo essa avaliação. Com toda a tensão e disputa

da Oposição e da Situação, não tenho dúvida de que encerraremos o semestre com

uma  avaliação  muito  positiva.  O  governo  se  dispôs  a  conversar.  Houve  o

encaminhamento  das  propostas  da  área  da  saúde.  Daqui  a  pouco,  ouviremos  o

Deputado Adelmo Carneiro Leão apresentando os avanços nessa área e também já

sabemos dos avanços na proposta da Polícia Civil. Além disso, houve a proposta de

um início de diálogo na área da educação.

A categoria  ainda  permanece  em  greve,  o  que  foi  aprovado  na  assembleia  de

quarta-feira. Ontem, tive oportunidade de participar durante todo o dia das reuniões e,

no fim da noite, no final da primeira reunião da composição do acordo da Comissão,

pude perceber disposição da parte do governo de encaminhar propostas que não

atingem o ponto central da discussão da greve, que é o piso, mas que destacam

outros pontos que a categoria avalia como positivos. Também da parte do sindicato,

houve uma boa receptividade e, durante a semana, eles encaminharão a discussão

para  a  sua  categoria,  a  fim  de avaliar  se  continuarão  em  greve  ou  se  farão  um

recesso de greve num processo de negociação.

Nesse contexto todo, neste Plenário, à frente de todos os Deputados e Deputadas e

de todo o público que nos acompanha pela TV Assembleia e pelo “site”, não tenho

receio  de  fazer  uma avaliação positiva  do  semestre.  Houve muito  trabalho;  aliás,

intenso.  Tive  oportunidade não  só  de  conhecer  vários  Deputados  e  aprofundar  o

debate, mas também percorrer toda a nossa região Sul de Minas, conhecendo mais
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demandas e articulando a nossa ação. Faço aqui uma ótima avaliação.

Nesta semana, comemoramos, em todo o Brasil, os 20 anos do Estatuto da Criança

e do Adolescente. Com o Deputado Rômulo Viegas, com muita honra -  ele como

efetivo, eu como suplente -,  representamos a Assembleia Legislativa no Conselho

Estadual  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente.  A LDO é  uma oportunidade

também. Sabemos que  a  Comissão de Participação  Popular,  com a  liderança de

nosso Deputado André Quintão, apresentou várias emendas que garantem os direitos

de nossas crianças e adolescente e, ao longo do segundo semestre, aprofundaremos

nossa  ação.  Teremos  conferências  municipais  dos  direitos  das  crianças  e  dos

adolescentes em todos os Municípios e, com nossa ação, seja na Frente Parlamentar,

aqui na Assembleia Legislativa, seja representando esta Casa junto com o Deputado

Rômulo Viegas à frente do Conselho Estadual, poderemos acompanhar as políticas

de implementação desses direitos no Estado.

Sr.  Presidente,  tivemos  oportunidade  de apresentar  10  emendas  à  LDO.  Quero

parabenizar  o  Deputado  Romel  Anízio  pela  disposição  ao  diálogo  e  pelo

encaminhamento  da  votação.  Queria  fazer  destaque  de duas  emendas  de  nossa

autoria: a 147 e a 148. A Emenda nº 147 propõe que se acrescente ao texto da LDO o

seguinte:  “A Lei  Orçamentária  para  2012  deverá  ampliar  os  recursos  financeiros

disponíveis para a ação 4.245”, ou seja, a regionalização do turismo, com o objetivo

de dotar as associações dos circuitos turísticos mineiros de infraestrutura básica para

o seu funcionamento. O Decreto nº 43.321/2003 dispõe sobre o reconhecimento dos

circuitos  turísticos para os  fins  de  promoção da política de turismo no âmbito  do

Estado.  Os  circuitos  turísticos  são  entidades  sem  fins  lucrativos,  integradas  por

membros  da  sociedade  civil  e  do  poder  público  estadual  e  municipal.  Existem

atualmente  42  associações  de  circuitos  turísticos  certificadas  pela  Secretaria  de

Turismo. Participam da política pública de apoio ao turismo ou integram o projeto

estruturador Destinos Turísticos Estratégicos da área de resultados Rede de Cidades

e Serviços e se constituem hoje, na realidade, no principal foco de atuação da Setur

para o desenvolvimento turístico regional.

Como membro da Comissão de Turismo, Indústria,  Comércio  e Cooperativismo,

sabemos da importância que os circuitos turísticos exercem na ponta, em cada região
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do Estado. Esses 42 circuitos, divididos em todo o Estado de Minas Gerais, exercem,

com muita competência, a implementação da política de turismo no Estado. Qual é o

problema  que  vemos?  Falta  infraestrutura  para  que  os  circuitos  executem  essa

política, talvez com mais agilidade. Eles planejam muito bem, detectam a demanda,

organizam os Municípios nesse sentido.

Estão aqui  os Deputados Rômulo Viegas e Pompílio  Canavez,  que compõem a

nossa Comissão. Realizamos uma excelente audiência pública no Sul de Minas, para

planejar a nossa ação lá, com todos os circuitos turísticos. Nessa audiência, uma das

grandes  demandas  dos circuitos  turísticos  que ouvimos foi  exatamente condições

para  o  trabalho.  Equipe  técnica,  voluntários  de  competência,  planejamento,

dedicação, qualificação temos aos montes, em cada um desses 42 circuitos turísticos

que citei aqui. Muitas vezes o que falta são condições - carro, telefone, infraestrutura -

para que os profissionais executem, com a competência que têm, o trabalho que lhes

é cobrado,  a  que  são dedicados e de  dever,  em  função do papel  que o  circuito

turístico exerce hoje no planejamento da política de turismo do Estado.

Então,  que seja acrescentada à Lei  de Diretrizes  Orçamentárias  essa proposta,

para que o Estado garanta essa estrutura mínima. Acredito que outros Deputados

tenham  interesse  nisso  também,  até  mesmo para  que  possamos,  nas  emendas,

destinar parte dos recursos para esses circuitos executarem melhor as suas ações. A

nossa Emenda nº 147 vem nesse sentido, e eu gostaria de pedir a compreensão dos

Deputados porque, no destaque que faremos, queremos contar com o apoio de V.

Exas., a fim de podermos acrescentar ao texto da LDO essa proposta de emenda,

que apoiará os nossos circuitos turísticos em todo o Estado.

O Deputado Pompílio Canavez (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado Ulysses

Gomes.  Gostaria  de  parabenizar  V.  Exa.  pelo  trabalho  brilhante  na  Comissão  de

Turismo,  Indústria,  Comércio  e Cooperativismo,  por  seu desempenho,  de maneira

geral, no dia a dia da Assembleia e no nosso Bloco Minas sem Censura. O senhor é

Vice-Líder do nosso Bloco e tem feito um belo trabalho junto do Deputado Rogério

Correia e do Deputado Antônio Júlio.

Estivemos  em  Itajubá,  na  audiência  pública  sobre  turismo,  onde  ouvimos

atentamente os representantes dos circuitos, que nos relataram a dificuldade pela
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falta  de estrutura. Na nossa região, há muitos militantes do turismo,  pessoas que

trabalham e querem ver a nossa região, principalmente o Sul de Minas,  e todo o

Estado  crescerem;  que  acreditam  no  turismo  como  forma  de  trabalho  e  de

proporcionar renda para o nosso povo. Realmente precisamos de mais infraestrutura,

de mais recursos. Nós que estamos no Lago de Furnas, fomos Presidente da Alago e

Prefeito  de  Alfenas,  lutamos  muito  e  conseguimos  realizar  lá  um  diagnóstico  de

turismo, um inventário turístico, com recursos da Secretaria de Turismo do Estado e

do Ministério de Turismo.

Estamos  elaborando um  plano diretor  de  turismo para  todo o  Lago de Furnas.

Infelizmente o nosso lago ainda é desconhecido de boa parte dos mineiros. É um

verdadeiro mar de oportunidades, mas ainda precisamos de muitos recursos, de mais

atenção do Estado. Por isso essa emenda de V. Exa. nos traz essa oportunidade.

Comentava com o Deputado Rômulo que precisamos encarar o turismo como real

possibilidade de renda, de geração de emprego e trabalho, de lazer. O turismo ocorre

sempre do mais perto para o mais longe. É mais provável que as pessoas de Minas

Gerais, de São Paulo e do Rio de Janeiro façam turismo neste Estado do que aquelas

que  estão  mais  distantes.  É  preciso  divulgar,  ter  recurso,  dotar  os  circuitos  de

infraestrutura mínima. É preciso, por exemplo, ter um carro, algo trivial, simbólico,

mas  uma  ferramenta  necessária  para  facilitar  o  deslocamento,  a  vida  de  quem

trabalha nos circuitos.

Aproveitando a oportunidade deste aparte que o senhor gentilmente me concedeu,

gostaria de agradecer aos colegas Deputados e Deputadas a acolhida, a gentileza, a

receptividade  de  todos,  desde  o  querido  companheiro  Dinis  Pinheiro,  nosso

Presidente.  Como  o  senhor  bem  disse,  somos  neófitos,  marinheiros  de  primeira

viagem.  Fui  Prefeito  e  sindicalista,  mas  esta  é  a  minha  primeira  experiência

legislativa.  Estou  gostando  muito.  Nesta  Casa,  as  questões  são  debatidas  com

seriedade e responsabilidade. Prova disso é a grande audiência da TV Assembleia.

Em todos os Estados, todos comentam, porque assistem ao que ocorre nesta Casa

pela  TV Assembleia  e  sabem  da  importância  que  damos  aos  diversos  temas  da

economia, da cultura, do turismo, da política do nosso Estado.

Estive na luta em Bandeira do Sul, onde 16 jovens perderam a vida. Anteontem a
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Cemig  divulgou  uma nota,  não  reconhecendo  a  sua  responsabilidade,  mas,  pelo

menos, reconhecendo que tem de agir na cidade e mudar a rede elétrica. Isso é um

avanço, é um trabalho desta Casa, Sr. Presidente, que fez a Cemig entender que tem

responsabilidade com a rede elétrica e com aquele povo. O Deputado Carlos Mosconi

esteve lá comigo, bem como a Deputada Liza Prado e o Deputado Carlin Moura, que

me ajudou bastante nessa luta. Quero fazer os meus agradecimentos a ele. Mas a

Cemig ainda precisa avançar, mas já avançou, ao reconhecer que tem de mudar a

rede elétrica de Bandeira do Sul, e já começou a fazê-lo. A população começou a

receber carta, avisando que a Cemig está realizando o trabalho de substituição e

modernização  da  rede,  substituindo  os  postes  danificados,  enfim,  fazendo  o  que

deveria  ter  feito,  e,  agora,  dando  atenção  às  famílias  que  perderam  seus  entes

queridos e aos que ainda estão se recuperando. Não é ainda o suficiente. Continuo a

afirmar que a Cemig tem inteira responsabilidade naquele acidente e deve olhar com

mais cuidado a nossa rede elétrica. Vi  hoje nos jornais a Cemig informar que vai

investir  na  rede  subterrânea  da  Capital,  o  que  começa  a  causar  transtorno  e

preocupação,  como  no  Rio  de  Janeiro.  Não  queremos  isso  na  nossa  Capital.

Queremos que a Cemig invista, modernize a nossa rede subterrânea, de forma a dar

segurança ao nosso povo.

Quero agradecer muito a V. Exa. e parabenizá-lo pelo brilhante trabalho. Somos

companheiros de partido e companheiros no Sul de Minas. É muito bom ter um jovem

como V. Exa. atuando tão bem na política. Parabéns.

O Deputado Ulysses Gomes* - Muito obrigado, Deputado Pompílio, parabéns pelo

seu trabalho. Obrigado pela manifestação.  A nossa ação conjunta pelo turismo no

Estado, particularmente na nossa região do Sul de Minas, tem retorno de expectativa

muito positivo e reforça a importância dessa emenda. Quando tratamos dos circuitos

turísticos, reconhecendo as diretrizes estabelecidas pelo governo em relação a eles,

queremos contribuir para que o planejamento, a proposta de ação apresentada para o

funcionamento  desses  circuitos,  a  partir  da  política  de  turismo  do  Estado,  seja

executada com mais condições.

A nossa Proposta  de  Emenda à Constituição  nº  142 sugere  o  seguinte:  “A Lei

Orçamentária para o exercício de 2012 deverá conter recursos financeiros  para a
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implementação do Sistema de Informação para a Infância e a Adolescência - Sipia -,

no âmbito estadual”.  Sr.  Presidente, o Sipia é um sistema nacional de registro de

tratamento  de  informações  sobre  a  garantia  de  defesa  dos  direitos  fundamentais

preconizados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

O Sipia tem uma saída de dados agregada em níveis municipal, estadual e nacional

e se constitui em uma base única nacional para formulação de políticas públicas do

setor. O Sipia do Conselho Tutelar, Sipia WEB, é a base do sistema tutelar de cada

Município, para a qual se dirigem, de imediato, as demandas sobre a violação ou o

não atendimento dos direitos assegurados às crianças e aos adolescentes no Estado.

Esse sistema, implementado há alguns anos pelo governo do Estado, foi assumido

pela  Secretaria  Nacional  de  Direitos  Humanos.  Nos  últimos  anos,  melhorou  o

processo de informatização dos  Conselhos  Tutelares  no  interior  de  todo o  Brasil,

sendo chamado agora de Sipia WEB porque antes o governo do Estado, com sua

equipe técnica, ia até cada Município, treinava os Conselhos Tutelares, liberava uma

senha, e aquele sistema estava pronto para que cada Conselho Tutelar dele fizesse

uso. Agora ele é feito por intermédio do governo federal, por uma senha liberada ele

acessa  um  “site”  único.  Isso  garante  que  tenhamos  a  qualquer  momento  toda

informação da promoção dos direitos, da garantia dos direitos, da efetiva ação da

política  municipal,  sobre  o  que  está  acontecendo  com  relação  à  criança  e  ao

adolescente. Hoje os Conselhos Tutelares têm essa ferramenta, registram tudo em

ata, o que obviamente não deixa de ser importante.

Mas  seja  uma  denúncia,  seja  um  encaminhamento,  seja  um  registro  de  uma

entidade  para  que possamos criar  uma rede de atendimento  para  a  promoção e

defesa dos direitos da criança e do adolescente em cada Município e em cada região,

não temos condições hoje de fazer  uma formatação dos dados referentes a essa

política no Estado ou no Brasil. Não há condições. Imaginem se quiséssemos fazer

um levantamento do atendimento de cada conselho tutelar  em cada Município do

Brasil. É uma operação que levaria anos para conseguirmos sistematizar, mesmo que

cada conselheiro aglutinasse essas informações em cada Município, em cada região

e as enviasse para o Estado. Portanto, o sistema vem contribuir muito com isso. A

partir  do momento em que há um caso de denúncia, de demanda, de registro de
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entidade,  seja o que for,  ele  deixará de registrar  em ata  e o fará  no sistema.  O

sistema é  todo informatizado,  por  via  da  internet,  em níveis  nacional  e  estadual,

qualquer gestor dessa área poderá puxar a informação que achar necessária para

garantir o que está faltando, pensar em alguma melhoria, levantar dados dos avanços

para que tenhamos medidores a fim de avaliar o que está sendo bom ou ruim, o que

precisa melhorar ou avançar, e não temos isso hoje. Nós já avançamos em alguns

Municípios, mas ocorre que a Secretaria Nacional de Direitos Humanos terceirizou a

implementação desse serviço. A empresa contratada para a execução do serviço, em

Minas Gerais, é de Pernambuco. E ela contratou quatro técnicos para implementar o

sistema em todos  os  Municípios  de  Minas  Gerais.  Como apenas  quatro  técnicos

darão conta de implementar o sistema no Estado de Minas Gerais? Portanto, falta

uma contrapartida, uma parceria do governo do Estado para que haja agilização.

Assim  como  falei  na  proposta  anterior,  tanto  eu  como  outro  Deputado  temos

interesse em dispor de algum recurso em nossas emendas - não é muito - e alocá-lo

na Secretaria responsável por dar o suporte necessário a esses técnicos, a fim de

que viajem por todo o Estado e garantam esse sistema importante para promoção da

cidadania e para a avaliação de conceitos de políticas e diretrizes que implementem

novas ações no Estado.

Nossa proposta, no momento em que comemoramos os 21 anos do Estatuto da

Criança e do Adolescente no Brasil, é que tenhamos em Minas Gerais essa emenda

proporcionando ao governo a garantia de alguma parte de recursos - ou que ele o

faça em parceria com os Municípios -, mas fazendo com que essa parceria garanta a

implementação mais ágil desse sistema, que resultará numa efetiva ação em cada

Município  do  Estado.  E,  também,  garantir  aos  gestores  informações,  se  não  em

tempo imediato, num tempo muito mais célere.

Destacaremos  essa  emenda  no  momento  oportuno  para  podermos  rever  o

encaminhamento do parecer do nosso Deputado relator da LDO. Solicitamos o apoio

de todos.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Ilustre Deputado Ulysses Gomes, quero

também reforçar a importância dessa emenda que visa ao fortalecimento do sistema

público de proteção da criança e do adolescente, criando as condições para o bom
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trabalho dos nossos conselhos tutelares do Estado de Minas Gerais. E V. Exa., que é

nosso Vice-Líder e faz parte da Comissão de Fiscalização Financeira e da comissão

especial que acompanhou a tramitação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, não tem

medido esforços no sentido de reforçar o chamado orçamento criança e adolescente.

E a aprovação dessa emenda é fundamental, aproveitando o bom momento. Ainda

ontem a Ministra da Secretaria Especial de Direitos Humanos, Sra. Maria do Rosário,

já decidiu um planejamento estratégico visando eventuais distorções no período de

Copa do Mundo e das Olimpíadas, em que há um aumento de turistas no País. Ela

tem  anunciado  a  necessidade  do  fortalecimento  dos  conselhos  tutelares,

especialmente  nos  grandes  centros,  para  que  tenham  garantido  o  funcionamento

permanente  durante  as  24  horas  e  as  condições  para  esse  funcionamento.

Obviamente que esse sistema de informatização e de cruzamento de dados é de

fundamental importância para que os conselhos possam agir a tempo e a hora. Por

isso, a emenda de V. Exa., que representa todos nós do Bloco Minas sem Censura, é

muito importante.

Também V. Exa. mencionou o reforço aos polos turísticos de Minas Gerais. V. Exa.

é do Sul de Minas, de Itajubá, região importante, e tem feito um trabalho brilhante na

defesa de Minas, para que tenhamos uma participação mais efetiva no processo da

Copa do Mundo, até quanto à descentralização dos locais em que serão recebidas as

delegações  estrangeiras.  E  quando  V.  Exa.  defende  os  polos  turísticos,  está

defendendo uma concepção mais  ampla,  que é a concepção do desenvolvimento

regional de Minas Gerais, o que é fundamental.  E a LDO precisa dar uma ênfase

maior  a  esses  polos  de  desenvolvimento  regional.  Obviamente  que  devemos

observar  a  vocação  de  cada  região.  Temos  as  regiões  de  vocação  turística,  as

regiões  de  vocação  agroindustrial,  as  regiões  mineradoras.  Mas  precisamos  nos

preocupar, dentro do planejamento do Estado, com uma concepção mais ampla.

Também queria chamar a atenção,  ilustre Deputado Ulysses Gomes,  para outro

ponto. Durante toda a tramitação da LDO - posteriormente serão mencionados os

destaques das emendas -, estamos demos ênfase à valorização do servidor público.

Durante  toda  a  tramitação,  nós  nos  preocupamos  com  a  valorização  do  servidor

público e com a qualidade do serviço público. Quero chamar a atenção para dois
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pontos fundamentais.  O nosso Bloco Minas sem Censura defende que, na Lei de

Diretrizes Orçamentárias, tenhamos uma previsão regulamentando as verbas para a

área da saúde, garantindo os 12% da saúde sem incluir nesse cômputo os gastos

com saneamento. É uma concepção que temos. Entendemos e compreendemos que,

independentemente  da  regulamentação  da  Emenda  à  Constituição  nº  29,  que

estabelece os 12% para a área da saúde, a Lei  de Diretrizes  Orçamentárias é o

instrumento legal mais apropriado para tirarmos essas dúvidas ao se estabelecerem

os critérios desse investimento. Tivemos a preocupação de fazer essa emenda, sobre

a qual  posteriormente  o  Deputado Adelmo entrará em maiores  detalhes.  E ainda

tivemos a preocupação com a emenda do piso nacional dos professores. Que a Lei

de Diretrizes Orçamentárias preveja o pagamento do piso nacional dos professores.

Durante a tramitação do relatório, essas emendas não foram acatadas.

Durante  a  audiência  pública  que  discutiu  a  LDO  -  e  V.  Exa.  teve  um  papel

fundamental -, aventamos uma preocupação no relatório e no parecer. O projeto da

LDO contém o Anexo II, o chamado Anexo de Riscos Fiscais, que é o espaço previsto

para  uma  margem  de  erro,  uma  margem  de  risco,  naquilo  que  sair  fora  do

planejamento fiscal normal. Vamos dar alguns exemplos. Se houver diminuição na

arrecadação do ICMS, o Anexo de Riscos Fiscais tem de apontar o caminho a ser

adotado no caso dessa emergência. A projeção da receita total do Estado para 2012

é de R$57.000.000.000,00,  com previsão de crescimento  de  4,5% do PIB e  com

inflação de 5%. Mas, se ocorrer algum fator externo e esses indicadores não forem

cumpridos, o Anexo de Riscos Fiscais indicará o plano B do Estado. No caso das

ações  e  demandas  judiciais  que  geram  um  passivo  judicial  para  o  Estado,  se

eventualmente elas tramitarem em julgado e forem executadas no ano, o Anexo de

Riscos Fiscais é que vai prever o caminho do Estado.

Também  tentamos  convencer  o  relator  a  incluir  no  Anexo  de  Riscos  Fiscais  a

previsão do piso nacional dos professores e os 12% integrais para a saúde - mesmo

não acatando isso -, porque o Congresso Nacional pode regulamentar a emenda à

Constituição e determinar isso. É o que esperamos que aconteça. Vamos trabalhar

para isso.

Posteriormente, quando o STF publicar o acórdão e não restar nenhuma dúvida de
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que  o  piso  nacional  dos  professores  tem  base  no  vencimento  básico,  quando  o

Supremo  clarear  o  voto,  publicar  o  acórdão,  o  inteiro  teor,  esclarecer  todas  as

possíveis dúvidas e determinar que isso seja cumprido, como o Estado vai proceder?

Porque, pelo que observamos, no Anexo de Riscos Fiscais isso nem sequer entrou.

São duas coisas distintas. Uma coisa é entrar no corpo, no mérito da LDO. Tudo bem

que  o  Estado  tenha  optado  por  não  incluir  isso.  Mas  nem  a  hipótese  de  uma

emergência, de uma mudança de procedimento foi acatada nesse Anexo de Riscos

Fiscais. Então, nossa preocupação é justamente que tenhamos um cuidado maior a

fim de aprimorar isso.

Concluindo  esta  contribuição  para  o  debate,  quero  registrar  que nestes  quatro,

cinco meses de convivência, V. Exa., nosso Vice-Líder do bloco, um Deputado jovem,

recém-chegado  a  esta  casa,  tem  se  demonstrado  um  Deputado  extremamente

competente, dedicado ao trabalho, parceiro de todos os demais Deputados do bloco,

sempre  solícito  e  ajudando  o  bloco  a  caminhar.  Uma  pessoa  que  tem  uma

convivência  saudável  e  respeitosa  com  todos  os  demais  Deputados.  Isso  é

importantíssimo  no  parlamento.  Aqui  temos  diferença  de  pensamentos,  mas

respeitamos  todos,  porque  são  seres  humanos.  O  parlamento  é  para  isso.

Parabenizo-o pela sua postura republicana, democrática e humanitária. V. Exa. é uma

bela surpresa nesta Casa, um Vice-Líder com muita capacidade, que tem feito um

trabalho  maravilhoso  nas  Comissões  de  Fiscalização  Financeira  e  de  Turismo.

Graças a esse trabalho coletivo, temos conseguido desenvolver tarefas importantes.

Vejo  aqui  o  Deputado  André  Quintão,  que  conseguiu  aprovar  um  projeto

fundamental  para  Minas  Gerais,  que  é  a  política  pública  do  Sistema  Único  de

Assistência Social - Suas. É o primeiro Estado brasileiro que estará em sintonia com

o Suas,  aprovado pela  Presidenta  Dilma,  graças  ao  trabalho  do  Deputado André

Quintão e ao trabalho coletivo do bloco, dirigido e coordenado pela Vice-Liderança de

V. Exa.

Quero  também  agradecer  as  palavras  do  nosso grande  companheiro  Deputado

Pompílio  Canavez,  que  fez  um  trabalho  maravilhoso,  com  uma  presença

fundamental. Com sua experiência como ex-Prefeito de Alfenas, com a experiência

do  Executivo,  teve  um  papel  fundamental  em  Bandeira  do  Sul.  Considero  o
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reconhecimento da Cemig um grande avanço, pois admite a necessidade de prestar

assistência às famílias de Bandeira do Sul e de reformar a rede de energia elétrica.

Parabenizo o Deputado Pompílio Canavez por sua dedicação e por seu esforço para

resolver  esse problema do  povo.  Desejo  a  V.  Exa.  um  bom recesso.  Em agosto

voltaremos com mais pique e energia. Eis nosso registro.

Agradeço a todos os demais Deputados da Casa, porque foi um semestre positivo.

A Assembleia  cumpriu  seu papel  constitucional.  Pedimos desculpas  por  eventuais

exageros.  Às  vezes,  na  ânsia  de  defender  nossas  ideias,  cometemos  desvios  e

alguns exageros, mas acho que o parlamento é, acima de tudo, um local de diálogo,

um local para defender o povo de Minas Gerais, os trabalhadores de Minas Gerais, os

professores  e  os  trabalhadores  da  saúde,  além  de  promover  o  desenvolvimento

regional.

O  Deputado  Ulysses  Gomes*  -  Deputado  Carlin  Moura,  parabéns  pelas

considerações  em  referência  ao  projeto  de  lei.  Agradeço  e  gostaria  de  deixar

registrado que estou lisonjeado e emocionado pelo reconhecimento e pelas palavras

de V. Exa., que estão em consonância com o que acredito e com o que busco exercer

na  prática  nesta  Casa,  que  é  valorizar  cada  vez  mais  o  Poder  Legislativo,  tão

importante  na  sociedade  brasileira,  mas  que  na  maior  parte  das  vezes  não  é

reconhecido em vários aspectos.

Desde  que  cheguei,  durante  as  primeiras  visitas  que  fizemos  pela  Casa  para

conhecimento e obtenção de informações, fui muito bem recebido por todo o corpo

técnico da Casa e percebi, no olhar e na ação de cada funcionário, servidor efetivo ou

de recrutamento amplo, a dedicação com o intuito de fazer com que esta Casa seja

reconhecida e valorizada pela sociedade mineira.

Nosso  mandato  tem  procurado,  na  medida  do  possível,  exercer  essa  ação,

sobretudo  pela  responsabilidade  que  temos  de  representar  não  só  Minas,  mas

também, de forma mais dedicada, a nossa região do Sul de Minas, com competência

e dedicação, para valorizar e contribuir com nossa parte. Em muitos cantos do Estado

ouvimos a reclamação de que político não trabalha, de que Deputado não trabalha. O

que  mais  vi  nesses  cinco  meses,  independentemente  de  ser  da  Situação  ou  da

Oposição,  foi  a  dedicação dos  Deputados e  das  Deputadas,  do  corpo técnico  da
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Assembleia, dos funcionários, para fazer com que o melhor seja produzido em favor

dos mineiros.

Então,  agradeço  as  palavras  de  V.  Exa.  de  reconhecimento  à  nossa  singela

contribuição a este Poder Legislativo.

O Deputado Rômulo Viegas está pedindo aparte. Peço-lhe apenas um tempinho

para defender mais uma proposta, sobre a qual em seguida gostaria de ouvir sua

opinião. Na verdade, essa proposta de emenda não é de minha autoria. O relator da

LDO, Deputado Romel Anízio, compreendeu nossa proposta da emenda, a nº 163,

uma das mais de 160 emendas à LDO. A Emenda nº 163 sugeria um acréscimo ao

art. 25 da LDO, que trata sobre a transferência voluntária de recursos para Município,

em virtude de convênio, acordo ou instrumento congênere, salvo durante a vigência

do  estado  de  calamidade  pública  ou  emergência  decretada  no  Município  e

homologada pelo governo do Estado.

Esse artigo da Lei de Diretrizes Orçamentárias propõe, a partir da Emenda nº 163,

o acréscimo do seguinte texto: “Apresentação do Plano Básico de Mobilidade Social”.

Antes de dizer que plano básico é este, esclareço que houve compreensão dos

Deputados da Comissão, a partir da nossa apresentação, e retiraram essa emenda

da  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias,  que  já  não  consta  da  votação  posterior  que

faremos.  Não  poderia  deixar  de  fazer  esse  registro,  porque  acredito  que  foi  um

avanço.  A proposta  de  acrescentar  esse  texto  ao  plano  básico  faz  referência  ao

Decreto do Governo do Estado nº 45.550, que estabelece a contrapartida social para

a transferência voluntária de recursos do Estado aos Municípios, mediante convênio,

acordo  ou  instrumento  congênere  que tenha  por  objeto  a  execução de obras  de

infraestrutura e dá outras providências. (- Lê:)

“Art.  1º  -  A transferência  voluntária  de  recursos  para  Municípios,  em  virtude de

convênio,  acordo ou instrumento congênere,  que tenha por  objeto a execução de

obras de infraestrutura, deverá obedecer este Decreto, sem prejuízo do disposto no

Decreto nº 43.635, de 17/9/2003.

Art.  4º - Os indicadores a que se refere o art.  3º deverão aferir:  I  – na área da

educação: a) taxa de distorção da idade e série no ensino fundamental, nas zonas

rural  e  urbana;  b)  taxa  de  elevação do Índice  de  Desenvolvimento  da  Educação
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Básica  -  Ideb  -;  c)  índice  de  evasão,  frequência  e  aprovação.  II  –  na  área  da

assistência  social:  a)  base  de  condicionalidades  do  Programa  Bolsa-Família;  b)

percentual de acompanhamento das famílias em situação de descumprimento das

condicionalidades do Programa Bolsa-Família; c) número de crianças e adolescentes

beneficiários do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – Peti;  d)  índice de

gestão descentralizada do Programa Bolsa-Família; e) nível de gestão na assistência

social.  III  –  na  área  da  saúde:  número  de  notificações  de  casos  de  Dengue  no

Município. Parágrafo único - O Município deverá apresentar metas bienais, para cada

indicador, definidas de modo objetivo.

Art.  5º  -  A liberação  de  recursos  de  transferência  voluntária  de  que  trata  este

Decreto, por meio de novo convênio...”

Aí há uma ação conflitante, porque o decreto diz que é novo convênio, e a LDO diz

que é qualquer convênio deste ano. Independentemente se é novo ou não, o decreto

entra em conflito nesse sentido.

Continuando,“por meio de novo convênio, acordo ou instrumento congênere, ficará

condicionada ao cumprimento, pelo Município, de um conjunto de ações definidas no

plano básico de mobilidade social, para atingir suas metas bienais”.

Temos  a  compreensão  de  que  a  grande  maioria  dos  nossos  Municípios  são

pequenos  e  não  têm  equipe  técnica  capaz  de  elaborar  um  plano  com  tanta

informação para conseguir transferência de recursos. Não acho que o plano não seja

importante, pelo contrário, e o exemplo que trago aqui é que o Programa Nacional de

Melhoria de Acesso de Qualidade de Atenção Básica do Governo Federal avaliará a

proposta,  a  satisfação  dos  pacientes  atendidos  e  a  qualidade  dos  serviços  para

distribuir os recursos segundo o mérito das equipes. O bom resultado pode até dobrar

o valor recebido por uma determinada equipe.

O governo federal criou um plano de ação na área da saúde, com propostas e

metas.  O  Município  tem  de  criar  um  pequeno  plano,  mas,  para  isso,  ele  recebe

incentivos. Se fizer isso, aumentará investimentos na área da saúde. A proposta do

decreto  do  governo  do Estado,  ao  invés  de  apresentar  incentivo  para  um plano,

propõe punição, caso não haja um plano. Deputado, se apresentarmos uma emenda

de  R$20.000,00,  R$30.000,00  ou  R$50.000,00  sem  que  haja  convênio  ou
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transferência de recursos, o Município não poderá receber nossos recursos, se não

tiver todo esse plano elaborado.

É um engessamento da ação de convênio e transferência. O art. 8º do decreto diz o

seguinte: “As disposições deste decreto aplicam-se, no ato de transferência, à doação

de imóveis do Estado para o Município, obedecidos os trâmites legais”. O que mais

vimos aqui nestes meses foram transferências de imóveis do governo do Estado a

vários  Municípios.  Assim,  para  que  possamos  fazer  essa  transferência  aos

Municípios, ou seja, para que eles recebam, também estarão condicionados a esse

decreto  que  impõe  aos  Municípios  uma  proposta  de  um  plano  tecnocrático  -

pequenos  planos  -,  engessando  a  possibilidade  de  receberem  esses  pequenos

recursos de convênio.

Mais uma vez, gostaria de registrar a importância desta discussão e agradecer aos

Deputados  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  a  compreensão  desta  nossa

defesa. O Deputado relator retirou da sua relatoria essa emenda que foi rejeitada. Se

já não bastava um decreto que engessava os Municípios no momento de receberem

o recurso, se assim o fizéssemos, estaríamos colocando esse decreto na LDO, o que

engessaria ainda mais essa oportunidade dos Municípios. Não tenho dúvida de que

houve avanço. Conseguimos fazer com que esse decreto não engessasse, na LDO,

essas ações. Mas também não posso deixar de dizer que o decreto ainda existe.

Ainda há a imposição do decreto, mesmo que não em forma de lei.

Trago este assunto ao Plenário da Casa para que, na compreensão dos demais

Deputados, possamos trabalhar pelo avanço e aprimoramento do referido decreto.

Que ele venha em forma de incentivos e facilite a situação dos Municípios em todo o

Estado, fazendo com que eles recebam mais recursos. Precisamos nos articular para

que esse decreto seja eliminado ou mesmo reajustado, a fim de que os Municípios

recebam esse recurso.

O  Deputado  Rômulo  Viegas  (em  aparte)*  -  Muito  obrigado,  Deputado  Ulysses

Gomes. Também venho referendar as palavras anteriores, sobre a atuação de V. Exa.

Tenho a grata  satisfação de compartilhar,  ao  seu lado,  como membros  da  nossa

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo, e também no Conselho

Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente, a atuação altamente expressiva de



1903
____________________________________________________________________________

V. Exa. Já tive o prazer de participar de várias audiências públicas que dizem respeito

ao setor de turismo e pude ver o seu empenho e a sua dedicação para com várias

cidades mineiras, especialmente com a sua terra, a cidade de Itajubá. O caminho é

esse.

O  parlamento  tem  dois  pilares  fundamentais  para  sustentar  a  democracia:  o

conjunto de Deputados que compõem a Situação, que apoiam o governo regente, e o

outro  grupo contrário  ao  governo,  que forma a  Oposição.  Ambos,  evidentemente,

querem  fortalecer  a  democracia  e  buscar  os  benefícios  para  a  nossa população.

Aliás, V.  Exa.  se destaca nesse aspecto de defesa da nossa criança e do nosso

adolescente, bem como na ideia de fortalecer o segmento do turismo, ao apresentar

os destaques aqui.

Sobre  o  Plano  de  Seguridade  Social,  vale  a  pena  uma  reflexão.  Quando  era

Subsecretário de Desenvolvimento Regional do governo de Minas - Minas Gerais é o

Estado  que  possui  o  maior  número  de  Municípios  no  Brasil,  um  Estado  muito

diversificado  -,  solicitamos  ao  governo  do  Estado  que  desse  maior  ênfase  às

associações microrregionais, para que pudessem ampliar o seu corpo técnico, isto é,

a sua qualificação profissional, e principalmente auxiliar os Municípios menores que

ainda não têm condições de ter um aparato estrutural para a formatação de planos,

especificamente nesse caso de emergência, que é o Plano de Seguridade Social.

Naquela época, o Secretário era o Deputado Dilzon Melo, e tive o prazer de trabalhar

com  ele  como  Subsecretário.  Na  época,  o  governo  liberou  uma  importância

expressiva para as associações micorregionais, e nós assinamos o convênio. Mas é

evidente que demora um tempo para que isso seja sedimentado.

Mas o alerta de V.  Exa.  é importante, principalmente quando, num momento de

crise,  não  há  tempo  nem  condições  de  se  debruçar  sobre  todo  o  conjunto  de

parâmetros, de indicadores que o decreto menciona. Portanto, concordo com V. Exa.

Simultaneamente, gostaria de parabenizá-lo, pois seu mandato é de amigos. V. Exa.

é  Vice-Líder  do  bloco  de  Oposição,  mas  faz  uma oposição  construtiva  e  prevê,

realmente, bons resultados para a comunidade mineira. Meus parabéns. É uma grata

satisfação trabalhar ao lado de V. Exa.

O Deputado Ulysses Gomes* - Muito obrigado, Deputado Rômulo Viegas. Agradeço
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as  suas palavras elogiosas.  Quero  dizer-lhe  que a  recíproca é  verdadeira.  A sua

amizade, a sua dedicação, o seu exemplo nas nossas ações conjuntas mostram a

sua competência, a sua dedicação frente a este mandato, que, com muito trabalho, V.

Exa. conquistou.

Concluindo as minhas palavras em relação a este importante projeto de lei que dá

diretrizes à ação governamental para o ano que vem, não poderia deixar também de

fazer  alguns  elogios.  Teci  aqui  muitas  críticas  ao  governo,  a  algumas  ações  das

Comissões,  mas quero registrar  também que fui  muito bem recebido por diversos

Secretários. Tive a oportunidade de, nesses meses, ir a oito secretarias de Estado,

em algumas por várias vezes, como a de Turismo, em que o Deputado Agostinho

Patrus Filho está à frente e com quem devo encontrar-me neste final de semana, no

Salão  de  Turismo  em  São  Paulo.  Lá  ele  assinará  um  convênio  importante  de

planejamento de turismo para o nosso Estado. Quero fazer-me presente lá também,

onde representarei o Presidente da nossa Casa, Deputado Dinis Pinheiro.

Estive na Secretaria de Desenvolvimento, onde fui recebido pelo Secretário Bilac

Pinto.  Fui  recebido por  tantos  outros -  não quero aqui acabar  esquecendo-me de

algum - e quero dizer da disposição, da abertura que encontrei em cada um com

quem tive a oportunidade de me encontrar, seja em audiência na própria Secretaria,

seja no Estado, com o próprio Governador. Inclusive, registro a disposição de S. Exa.

para o diálogo.

Então, com essa disposição para o diálogo e a construção do Estado, com certeza

voltaremos no segundo semestre. Obviamente, em alguns momentos, extrapolamos,

fizemos um debate aprofundado. Este momento por que está passando o Estado, de

greves,  é de intensidade e aprofundamento dos debates e das relações. No meu

entender,  é até conflitante a forma como muito bem fui  recebido no Estado pelos

Secretários -  e  até mesmo pelo Governador  -  e  a forma como as categorias têm

enfrentado  essa  situação.  Ao  longo  desse  último  mês  foi  muito  conflitante.  Saio

encerrando  este  primeiro  semestre  com  uma boa  avaliação.  A sinalização  que o

Estado  nos  deu,  nestes  últimos  dias,  é  de  abertura  do  diálogo,  e  é  isso  que

queremos. Desejamos aqui, sob a liderança do nosso Deputado Rogério Correia e

com outros Deputados do Bloco - estamos vendo aqui a Deputada Maria Tereza Lara
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-, abrir o diálogo e aprofundar os debates. Iniciamos um debate que me incomodou

muito no início da legislatura, que era a identificação do Estado com o confronto do

que ocorre em nível federal, e não conseguimos aprofundar os problemas de Minas

Gerais.

Tenham certeza de que a minha disposição e a do nosso bloco é aprofundar a

discussão dos problemas do Estado de Minas. Não para destruí-lo; pelo contrário,

para  desenvolvê-lo,  fazê-lo  crescer  e  melhorar.  O  que  queremos  é  um  governo

atendendo às demandas do povo mineiro. A nossa ação neste mandato e a do nosso

bloco é no sentido de contribuir. Obviamente, os debates aqui, em alguns momentos,

são aprofundados, com enfrentamentos mais fortes, mas, com certeza, o que está por

trás de tudo é o nosso desejo de um Estado que possa atender à demanda da nossa

população.

A  Deputada  Maria  Tereza  Lara  (em  aparte)  -  Deputado  Ulysses  Gomes,

companheiro  do  Bloco  Minas  sem  Censura,  nosso  Vice-Líder,  quero  apenas

cumprimentá-lo, parabenizá-lo por sua atuação. V. Exa. é um legítimo representante

de todo o Estado de Minas, mas, sobretudo, do Sul de Minas, de algumas cidades

que conheço bem. Em outras legislaturas, acompanhei-o a umas 30 cidades, junto do

Deputado Odair Cunha. Agora, sendo do Sul de Minas, realmente e com certeza, a

sua atuação, a sua presença está somando-se ao avanço das políticas públicas, com

apoio dos movimentos sociais e do nosso grande amigo, o Deputado Federal Odair

Cunha.

Deixo o nosso abraço. Parabenizo-o, porque já chegou aqui nesta Casa mostrando

a que veio; é um Deputado jovem, atuante, comprometido com as causas populares.

Além disso, quero deixar também o nosso abraço para toda a população do Sul de

Minas. A escolha de V. Exa. para o turismo é das mais acertadas. Sabemos que a

economia do Sul de Minas pode avançar ainda mais em termos de turismo, pois são

cidades lindíssimas, com riquezas naturais. Por exemplo, entre outras cidades, gosto

de  me  lembrar  de  Boa  Esperança,  onde  há  um  lago  dentro  da  cidade.  Quero

parabenizá-lo e deixar aqui o nosso abraço.

O Deputado Ulysses Gomes* - Deputada Maria Tereza Lara, muito obrigado. É uma

alegria  compor  com  V.  Exa.  esta  legislatura.  Já  a  conhecia  e  a  admirava,  pois
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acompanhava o  seu trabalho.  Aliás,  posso hoje  acompanhá-lo  ao  seu lado e,  de

alguma  forma,  minimamente,  contribuir  também  com  esse  processo  dentro  da

Assembleia.  O  nosso  Líder  está  presente.  Deputado  Rogério  Correia,  quero

agradecer publicamente a oportunidade de estar próximo de V. Exa., que nos lidera.

Tenho aprendido muito com a sua coragem, ousadia e determinação e, às vezes, com

alguns bons exageros. Certamente isso eleva e dignifica o nosso Parlamento em todo

o Estado de Minas Gerais. Na pessoa dele, agradeço aos companheiros do bloco e

estendo esses agradecimentos a todos os Líderes desta Casa.

Finalizo  dirigindo-me  àqueles  que  nos  acompanham  pelo  “site”  e  pela  TV

Assembleia, que são os nossos professores e as nossas professoras. Passamos esta

semana  negociando  na  área  da  saúde  que  também  merece  nossa  ação,

acompanhamento  e dedicação,  assim  como a segurança pública  no  Estado.  Não

poderia deixar de encerrar as minhas palavras neste semestre, desejando força e luta

a esses professores que merecem do nosso Estado o reconhecimento pelo grande

papel  que exercem  como educadores  das  nossas crianças,  dos  nossos jovens  e

adolescentes. Precisamos de um olhar especial. Não tenho dúvida de que a nossa

Presidente Dilma tem exercido um papel fundamental de continuidade e avanço do

exemplo que o nosso ex-Presidente Lula impôs ao País nos últimos anos. A nossa

Presidente Dilma, com toda a sua sensibilidade de mulher, liderança e competência,

tem  promovido  continuidade  e  avanços  importantíssimos  na  área  da  educação.

Nesse sentido, esperamos que esta Comissão formada aprofunde, de fato, o diálogo

com o sindicato e que a categoria possa compreender. Peço também compreensão

às  comunidades,  aos  pais  e  familiares  que  nos  acompanham.  Sabemos  das

dificuldades dos nossos alunos que estão sem aula em razão das greves, sobretudo

daqueles que, na perspectiva da prova do Enem, estão agora parados e precisam

que se retomem as aulas, a fim de que tenham condições de fazer com que essa

oportunidade seja concreta em suas vidas. Peço compreensão a cada um e cada

uma, sobretudo ao governo do Estado, que, nesta semana, mostrou a disposição do

diálogo e do aprofundamento. Além disso, que, de fato, haja condições de aprofundar

e  ouvir  esses  nossos  profissionais.  Em  todo  o  Estado  de  Minas  Gerais  estão

mobilizados para a continuidade da greve - aliás, uma greve que sinaliza o debate do
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piso nacional salarial e, sobretudo, traz o debate essencial do quanto é importante a

educação em nosso país. Portanto quero ser solidário àqueles que estão em greve e

registrar a nossa dedicação e o nosso apoio a esse movimento, assim como o nosso

desejo, a nossa disposição e a esperança de que esse debate possa trazer melhorias

para a educação do nosso Estado. Atuamos com dedicação e empenho ao longo

desta  semana  para  que  o  diálogo  fosse  implementado  e  víssemos  avanços  na

educação do nosso Estado. Sr. Presidente e Deputados, muito obrigado. Desejo um

bom recesso a cada Deputado e Deputada. Permaneceremos firmes com o nosso

bloco,  acreditando  que  contribuiremos  muito  para  o  desenvolvimento  do  nosso

Estado.  No  destaque  das  propostas  da  Lei  nº  1.695,  da  LDO,  esperamos  estar

votando esse importante projeto de lei. Muito obrigado.

Prorrogação da Reunião

O Sr.  Presidente (Deputado Zé Maia) - A Presidência, nos termos do art. 21 do

Regimento  Interno,  prorroga esta  reunião  até  às  13h59min.  Com  a palavra,  para

discutir, o Deputado Romel Anízio.

O Deputado Romel Anízio* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, em

primeiro  lugar  gostaria  de  agradecer  do  fundo  do  coração  ao  Presidente  da

Comissão, Deputado Zé Maia, por ter-me delegado a honra da tarefa de ser o relator

da  LDO,  a  qual  estou  encaminhando  à  apreciação  de  V.  Exas.  Durante  o  prazo

regimental para a apresentação de emendas ao projeto, foram recebidas um total de

158  emendas,  de  autoria  de  parlamentares  e  de  bloco  parlamentar.  Dessas,  74

tinham  conteúdo  alocativo.  Fala-se  alocativo  quando  se  pleiteiam  recursos,  por

exemplo, para se criar um polo turístico no Sul de Minas, como foi o caso do ilustre

Deputado Ulysses Gomes, grande companheiro na Comissão. Quer dizer, definiam

ou  priorizavam  recursos  para  programas  e  ações  específicos  ou  não.  Deve-se

ressaltar que tal matéria é impertinente em sede de leis orçamentárias, a qual não

comporta  a  alocação  de  recursos  para  determinados  fins  ou  priorização  de

programas, o que deve ser discutido quando da tramitação do Plano Plurianual de

Ação  Governamental  -  PPAG -  e  da  lei  orçamentária  anual.  Desse modo,  essas

emendas  foram  sumariamente  rejeitadas  pelo  parecer  aprovado  na Comissão  de

Fiscalização Financeira.
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Outras 49 emendas, não obstante serem pertinentes em relação à matéria tratada,

foram rejeitadas ou por impossibilidade técnica da sua concretização ou por conterem

dispositivos  contrários  às  normas de contabilidade pública ou por versarem sobre

matérias  ainda  controversas  no  âmbito  das  finanças  públicas.  Um  total  de  10

emendas foram aprovadas em sua forma original. Tais emendas, em nosso entender,

aprimoram  o  projeto  conferindo  maior  transparência  às  ações  do  Executivo  e

ampliando os mecanismos de controle postos a serviço do cidadão. Um exemplo é a

Emenda nº 19, do Deputado André Quintão, que trata da disponibilidade “on-line” de

demonstrativo de convênios de entrada e saída de recursos, discriminados os prazos

convenientes, objeto e outras informações pertinentes. Outro exemplo é a Emenda nº

42, do Deputado Durval Ângelo, que aprimora os requisitos para a apresentação do

demonstrativo  da  dívida  para  2012,  o  qual  deve  acompanhar  a  proposta

orçamentária.

Outras oito emendas foram aprovadas na forma de subemendas para adequá-las à

técnica legislativa e ao sistema normativo que rege as finanças públicas. A Emenda nº

79, do Bloco Minas sem Censura, foi acatada na forma de subemenda. A emenda

tinha o objetivo de promover  o acesso dos membros da Assembleia Legislativa a

diversos sistemas de informações gerenciais. A subemenda aprovada ampliou o rol

dos sistemas a que se referia a emenda original, o que contribui para o fortalecimento

do exercício da função fiscalizadora desta Casa. Outra emenda do bloco acatada na

forma de subemenda foi a Emenda nº 81, que determina a discriminação, em fontes

de recursos específicas, das receitas  decorrentes de transferências voluntárias  da

União. Como já existe essa separação em relação à receita, a subemenda alterou o

texto original para determinar a discriminação dessa fonte também na execução da

despesa orçamentária. Com a aprovação dessas 10 emendas na forma original e das

8 emendas na forma de subemendas, ficaram prejudicadas 17 emendas que tratavam

de matéria idêntica ou similar.

Como relator,  apresentei  outras  quatro  emendas  ao  projeto,  das  quais  destaco

algumas. A Emenda nº 160 estabelece a obrigatoriedade do envio a esta Casa, pelo

Poder Executivo, de informações sobre a receita de ICMS, discriminadas por setor de

atividade  econômica,  por  Município,  por  tipo  de  contribuinte  e  por  regime  de
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recolhimento, bem como de informações sobre o montante da dívida ativa do Estado.

A Emenda nº 161 se coaduna com o direcionamento estratégico, diretriz 2011-2012

desta  Casa,  assegurando  o  acesso  às  informações  necessárias  para  o

desenvolvimento  do  projeto  Portal  de  Monitoramento  e  Avaliação  de  Políticas

Públicas.

Destaco para os colegas que o trabalho contínuo dos parlamentares nesta Casa, na

apreciação  e  aperfeiçoamento  da  LDO,  tem  gerado  importantes  resultados  no

Executivo. Este ano esse projeto já trouxe uma seção inteira relativa à transparência

da gestão pública e abarcou várias emendas apresentadas ao longo dos últimos anos

pelo Poder Legislativo.

Sr.  Presidente,  nesta  oportunidade,  gostaria  de  agradecer  à  equipe  técnica  da

Comissão, que nos auxiliou a realizar esse trabalho. Mais uma vez, reafirmo a V. Exa.

a minha gratidão pela oportunidade de relatar essa matéria. Cumprimento todos os

funcionários  desta  Casa,  neste  momento  em  que  estamos  em  vias  de  iniciar  o

recesso. Agradeço a um por um por tudo que fizeram, pela dedicação aos trabalhos

desta Assembleia Legislativa.

O Deputado  João Leite  (em aparte)*  -  Parabenizo-o  pelo  trabalho  realizado  na

elaboração do parecer sobre a LDO. O Deputado Zé Maia, Presidente da Comissão

de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  fez  bem  em  escolhê-lo,  pela  sua

experiência, pela sua larga folha de serviços prestados ao Estado de Minas Gerais e

ao Brasil. Parabenizo-o, dando oportunidade para que o Plenário se manifeste em

relação à LDO. V. Exa. chegou à Assembleia Legislativa com toda a sua experiência e

trouxe a sua bagagem e grande contribuição. Parabéns! Sabemos que V. Exa. será

convocado sempre para essas missões que dependem da experiência que reuniu ao

longo de anos de trabalho em favor da população de Minas Gerais. Parabéns pelo

seu trabalho!

O  Deputado  Romel  Anízio*  -  Muito  obrigado,  Deputado  João  Leite.  Como  seu

admirador, admirador de sua luta constante e permanente nesta Casa em defesa dos

mais altos interesses de Minas Gerais, agradeço-lhe o aparte. Não poderia deixar de

cumprimentar o Deputado Dinis Pinheiro, Presidente desta Casa; o Deputado José

Henrique, Vice-Presidente; e os demais integrantes da Mesa, por tudo o que fizeram
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para  que  chegássemos  a  um  denominador  comum.  Muitos  ficaram  apavorados,

pensando que éramos loucos de votar a LDO e ir embora. Ora, não é nada disso.

Estamos preocupados em votar a LDO por se tratar da lei mais importante, a lei que

vai  dirigir  os  nossos  destinos  no  próximo ano.  Obrigado  a  todos.  Que  Deus  nos

ilumine  nesta  caminhada.  Um  feliz  recesso  a  todos  os  nossos  companheiros,

parlamentares, funcionários e colegas de trabalho. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Sargento Rodrigues.

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

Deputadas e público que nos assiste pela TV Assembleia.  Sr.  Presidente, solicitei

para discutir o Projeto de Lei nº 1.697, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias,

que é de fundamental importância. Cumprimento o relator, ilustre Deputado que me

antecedeu,  Deputado Romel Anízio, e,  obviamente, o Presidente da Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária,  Deputado Zé Maia.  Sr.  Presidente, assim

como os demais parlamentares desta Casa que me antecederam na tribuna, nesse

início  de  tarde  aproveito  para  trazer  um  assunto  extremamente  sério  que  vem

ocorrendo em Minas Gerais. Peço a ajuda de V. Exas. em relação ao assunto que

passo a abordar.

No dia 31 de maio, na Comissão de Segurança Pública, recebemos um documento

oriundo do Delegado-Geral de Polícia, Dr. Jairo Lellis, informando sobre os plantões

da  Polícia  Civil,  criados  no  Estado,  a  serem  estabelecidos  a  partir  dessa  data.

Deputado Zé Maia, a imprensa passou a cobrar insistentemente sobre esse assunto

referente à segurança pública do nosso Estado, que é extremamente preocupante.

Por que esse assunto é tão preocupante? Deputado Zé Maia, ao serem estabelecidos

esses  plantões,  a  Polícia  Civil  acabou  por  criar  uma  enorme  dificuldade  para  a

integração das forças de segurança pública e também uma sobrecarga gigantesca

aos policiais militares do Estado. Na semana passada, tive a oportunidade de alertar

o Chefe da Polícia Civil,  Dr.  Jairo Lellis,  em relação a esse e a outros assuntos.

Pasme o cidadão que estiver  nos assistindo neste  momento.  Destacamos alguns

pontos  desse documento.  O Deputado Zé  Maia  e  eu  tivemos  a  oportunidade  de

trabalhar  juntos  na  Comissão  de  Segurança  Pública  no  biênio  2003-2004.  Este

Deputado presidiu a Comissão no primeiro ano, e V. Exa., no ano seguinte. Em São
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Roque  de  Minas,  as  viaturas  da  Polícia  Militar,  ou  a  viatura  da  Polícia  Militar,

Deputado Luiz Carlos  Miranda,  terá  de deslocar  147km no plantão para conduzir

presos,  testemunhas  e  materiais  apreendidos,  como armas  de  fogo  e  objetos,  à

cidade  de  Passos.  Ainda  assim,  Deputado  Zé  Maia,  se  fossem  somente  esses

147km,  estaríamos  tranquilos,  mas,  para  ter  uma ideia,  para  o  outro  plantão,  o

chamado 17º  Departamento  de  Pouso Alegre  terá  de  ir  a  Cruzília.  Para  isso,  os

policiais militares terão de se deslocar 212km. Esses dados foram fornecidos pela

própria Polícia Civil. Aqui está a planilha, com destaque para Cruzília.

Mas isso ainda é pouco, se considerarmos as outras distâncias, por exemplo, de

Pouso Alegre, Sul de Minas, a Albertina, são 101km. E a viatura de Albertina terá de

se deslocar para o plantão na cidade de Pouso Alegre. Pasmem os senhores e as

senhoras que nos assistem neste momento,  pois esse plantão criado pela Polícia

Civil acabou por trazer consequências danosas à segurança pública do nosso Estado.

Buritis  fica  a  348km de  Unaí;  Chapada Gaúcha,  a  332km; Formoso,  a  457km;  e

Uruana de Minas, a 362km. As viaturas da polícia terão de percorrer essas distâncias.

Deputado Zé Maia, imagine que a única viatura da Polícia Militar de Carneirinho tenha

de deixar o Município. Há também uma única viatura em Limeira do Oeste, em União

de Minas, em São Francisco de Sales, que V. Exa. conhece muito mais do que este

Deputado,  pois  representa  essa  região.  Essa  viaturas  terão  de  se  deslocar  para

Uberlândia, para entregar presos e materiais apreendidos, pois não há plantão nas

cidades mais próximas. E isso será feito após às 18 horas e também nos finais de

semana. Deputado Zé Maia, o que acontece hoje no Estado de Minas Gerais é algo

devastador  em  relação à  segurança  pública,  com a  criação  desses  plantões  e  a

redução do atendimento. Imaginem V. Exas. que a viatura que sai de Formoso se

desloca 457km para chegar a Unaí demorar pelo menos seis horas para chegar. Se

houver  um flagrante,  ele vai  ocorrer  em torno de três  a quatro horas e a viatura

demorará  seis  horas  para  voltar.  Estamos  tendo  impacto  de  uma  consequência

devastadora na integração das polícias e, acima de tudo, na prestação de serviço à

população de Minas Gerais.

Deputado Zé Maia, no dia 31 de maio este Deputado apresentou requerimento, de

próprio  punho,  com  o  seguinte  teor:  “Sr.  Presidente  da  Comissão  de  Segurança
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Pública - hoje, o Deputado João Leite - “o Deputado que este subscreve requer de V.

Exa.  seja  realizada  audiência  pública  no  âmbito  desta  comissão  para  discutir  o

desdobramento da criação do plantão regionalizado da Polícia Civil de Minas Gerais,

considerando-se os impactos na prestação dos serviços oferecidos pela Polícia Civil à

população mineira, bem como a sobrecarga de trabalho dos policiais civis e militares

e  a  integração  das  duas  polícias  em  nosso  Estado.  Requer  ainda  que  sejam

convidados  para  o  debate  o  Chefe  da  Polícia  Civil,  Dr.  Jairo  Lellis  Filho,  o

Comandante-Geral da Polícia Militar, Cel. Renato Vieira de Souza, e a Secretária de

Planejamento  e  Gestão,  Renata  Vilhena”.  Solicitei  ao  Deputado  João  Leite,

Presidente da Comissão, que já determinou à assessoria que marque a audiência

pública para o dia 16 de agosto, para nos sentarmos à mesa com o Chefe da Polícia

Civil e com o Comandante-Geral da PMMG, para não permitir que a integração sofra

qualquer revés.

Falo isso, Deputado Zé Maia, porque durante o mandato do ex-Governador Itamar

Franco, de 1999 a 2002, ocupei pelo menos umas 15 vezes esta tribuna para tratar

da importância da integração no combate ao crime e na redução da violência em

Minas  Gerais.  Até  então,  uma viatura  da  Polícia  Militar  estava  na  rua  e  poderia

abordar o cidadão com a identidade na mão, que ela não saberia se era foragido de

uma cadeia, de uma delegacia, de uma penitenciária ou se pesava contra ele um

mandado de prisão. Isso acontecia porque os dados ficavam nas mãos da Polícia

Civil  e  a  Polícia  Militar  não  tinha  acesso  sequer  à  base territorial  de  atuação.  A

circunscrição territorial era casada, o que não permitia que a mesma companhia e a

mesma delegacia seccional ou batalhão de polícia tivessem compatibilidade com a

sua circunscrição territorial.  Questões extremamentes elementares não podiam ser

executadas.  As polícias não se sentavam à mesma mesa, não discutiam quantas

ocorrências havia na jurisdição, não discutiam quantos inquéritos foram instaurados e

quantos flagrantes foram realizados. Não planejavam as ações em face do tipo de

crime que estava crescendo em determinada região, não discutiam, não planejavam,

não executavam.

Portanto,  com a chegada do Governador  Aécio  Neves, foi  aprovada uma lei  de

minha autoria,  a Lei nº 13.968, que determinava o acesso comum. O Governador
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Aécio Neves teve a coragem de enfrentar esse problema cultural em que o Chefe da

Polícia Civil,  àquela época, dizia que a Polícia Civil  era dele e o Comandante da

Polícia  Militar  também  que dizia  que a  Polícia  Militar  era  dele.  E  aí  ninguém se

sentava à mesa para trocar ideias e ficava aquela cultura que não se traduzia para o

conjunto da sociedade.  Com a chegada do Governador  Aécio Neves,  foi  criada a

Secretaria de Defesa Social, foi quando se passou a falar em integração, e depois ela

foi  avançando.  Esses  plantões  no  final  de  semana  colocam  em  risco  toda  a

integração, mas não é isso que está por trás. Sabemos que há uma reivindicação

salarial da Polícia Civil que deve ser discutida com o governo, mas não é criando uma

dificuldade para jogar no colo do Governador para depois fazer uma reivindicação

salarial que eles irão conseguir. Por diversas vezes evitei fazer este pronunciamento

nesta  Casa,  esperando  que  fosse  encontrada  uma solução  para  esse  problema.

Deputado  Zé  Maia,  essa  sobrecarga  de  trabalho  está  sacrificando  os  policiais

militares. O Presidente da Aspra protocolou no gabinete do Deputado João Leite,

Presidente  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  a  denúncia  de  que,  na  data  de

ontem,  no  Plantão  Integrado  Interinstitucional  da  Criança  e  do  Adolescente,  15

viaturas da Polícia Militar ficaram durante 12 horas aguardando a boa vontade do

Delegado de Polícia para receber uma ocorrência que nem sequer possuía material

apreendido.

Quero deixar claro o seguinte: sabemos que a Polícia Civil é composta de homens

sérios, pessoas comprometidas, mas alguns Delegados têm tido essa postura, ou

seja, estão criando enormes dificuldades para os policiais militares nas delegacias,

que não podem utilizar banheiros, bebedouros de água. Além disso, as lanchonetes

não  funcionam  durante  a  madrugada.  Os  policiais  ficaram  durante  12  horas

aguardando a boa vontade do Delegado que estava no Plantão Interinstitucional da

Criança e do Adolescente. Isso é algo muito grave. O Chefe da Polícia Civil precisa

ter pulso porque o Estado de Minas chegou a anunciar que os problemas de plantões

haviam sido resolvidos, mas, na prática, continuam fazendo um estrago gigantesco

na segurança pública de Minas Gerais.

O Deputado  Luiz  Carlos  Miranda (em aparte)*  -  Deputado Sargento  Rodrigues,

nosso Líder, estou ouvindo atentamente as suas palavras. Quero cumprimentá-lo pelo
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seu pronunciamento, que é feito sem nenhuma raiva ou ódio, mas com a grandeza do

crescimento de instituições que prestam serviços à população. Nós, que vivemos no

interior,  conhecemos  muito  bem  o  papel  relevante  da  Polícia  Civil,  que  presta

importantes serviços à sociedade. Concordo com V. Exa.: esse negócio de plantão

não é coisa séria, maltrata os policiais civis e militares. É necessário que o nosso

Governador  faça  um  esforço  maior  -  com  certeza o  fará,  porque conheço  a  sua

preocupação,  tenho  discutido  isso  com  ele  -  a  fim  de  que  seja  feita  uma

reestruturação na Polícia Civil, que, dessa forma, será eficiente, prestará serviços à

população com a grandeza que lhe é peculiar. Deputado Sargento Rodrigues, o seu

pronunciamento está sendo feito em uma hora oportuna. A sua preocupação com a

segurança pública de Minas Gerais nos leva a refletir sobre a forma como podemos

contribuir com o seu trabalho. Não basta apenas fazer críticas. Não é possível que

um servidor de qualquer área desempenhe bem suas funções se não contar com uma

estrutura mínima de trabalho. É preciso implementar uma estrutura mínima.

Ao visitar algumas delegacias do interior de Minas, observamos, conforme disse V.

Exa., que não existem bebedouros ou, muitas vezes, estão instalados em locais onde

se verifica vazamento de água. Os sanitários não funcionam. É necessário que seja

feito  um  esforço  maiúsculo  com  o  objetivo  de  reestruturar  a  tão  importante  e

necessária Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Devemos realizar uma reunião

com  os  órgãos  de  governo responsáveis  pela  área  de segurança,  levar  a  nossa

contribuição, as nossas sugestões. Além disso, devemos envolver a iniciativa privada,

que pode contribuir para reestruturarmos, no mínimo, os locais em que trabalhadores

de segurança recebem outras pessoas, que vão ali  em momentos não aceitáveis.

Cumprimento V. Exa. pela grandeza do seu pronunciamento, pelas preocupações que

nós,  do  PDT,  compartilhamos  com  V.  Exa.,  que  tem  o  nosso  apoio  e  a  nossa

solidariedade. A quatro mãos, com certeza, faremos um projeto que faça com que

esse importante serviço prestado pela Polícia Civil seja feito com mais qualidade, com

mais eficiência e com mais amor pelo homem e pela mulher simples e humilde do

Estado de Minas Gerais. Parabéns, Sargento Rodrigues. Estamos juntos.

O Deputado Sargento Rodrigues* - Agradeço a V. Exa., como sempre atento às

questões macro do nosso Estado. Retorno a minha fala ao Deputado Zé Maia, para
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fazer uma correção. O Deputado é daquela região. O 5º Departamento de Uberaba

receberá  ocorrência  de  Nova  Ponte,  a  116Km;  de  Pirajuba,  a  101Km;  de  São

Francisco de Sales, a 95Km; de Frutal e Limeira do Oeste, a 243Km de Iturama. Esse

estudo foi feito pela própria Polícia Civil.

Isso nos preocupa,  Deputado Adelmo Carneiro Leão,  porque,  por  outro lado,  já

temos uma proposta de emenda constitucional. Ao longo desses 12 anos e 5 meses

de mandato, evitei tratar desse tema nesta Casa, mas não há outra solução. Temos

uma proposta de emenda constitucional elaborada pelo Deputado Durval Ângelo, que

trata da retirada do Detran das mãos da Polícia Civil. Essa proposta já foi assinada

por este Deputado e acredito que V. Exa. também já a assinou. Temos mais de mil

Policiais  Civis trabalhando na área de trânsito e que poderiam, Deputado Adelmo

Carneiro Leão, num esforço do governo, ser destinados à atividade-fim. O Detran

seria definitivamente afastado da Polícia Civil, e esses policiais seriam alocados para

trabalhar  com  inquéritos  policiais,  nas  diligências,  como  Escrivães,  Agentes  de

Polícia,  Investigadores  e  Delegados  de  Polícia.  Não  há  outra  solução.  Se  esses

plantões  perdurarem,  teremos  viaturas  da  PM  deslocando-se  300  ou  400Km.

Imagine, Deputado Adelmo Carneiro Leão, o sofrimento para o policial, para o preso

que está sendo conduzido e para as testemunhas. Quem será testemunha de uma

ocorrência em que o policial andará 200 ou 300Km para chegar ao plantão e lavrar o

flagrante?

Deputado  Zé  Maia,  V.  Exa.  é  um  Deputado  preocupado  com  essas  questões,

sempre buscando uma solução junto ao governo do Estado.  O Deputado Adelmo

Carneiro Leão tem sempre posições serenas e firmes em relação a isso. Precisamos

buscar uma solução. Ontem, 15 viaturas da PM ficaram aqui, durante 12 horas, para

encerrar a ocorrência e não tinham armas de fogo apreendidas, não tinham objetos

apreendidos, mas tinham menores apreendidos que precisavam ser entregues. Os

menores,  conforme  consta  na  denúncia  da  Associação  dos  Praças  entregue  ao

Deputado João Leite e ao meu gabinete, ficaram deitados no chão da Delegacia até

as 8 horas da manhã, Deputado Adelmo, quando um Delegado recebeu a ocorrência.

Segundo consta, o Delegado que estava lá não quis atender ou não sabem para onde

foi o Delegado que estava lá, de plantão.
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Deputado Zé Maia, é algo extremamente sério. Não podemos fingir que o problema

não está acontecendo. Havia aprovado esse requerimento, e logo depois o “Estado

de Minas” publicou que o Secretário de Defesa Social, o ilustre Deputado Lafayette

de Andrada, já havia determinado a suspensão desses plantões regionalizados, mas,

pasmem, as coisas continuam do mesmo jeito. Os plantões suprimem o efetivo no

distrito  policial  e  remetem  aquela  ocorrência  da  PM  para  50km,  100km,  200km,

300km ou 457km, como é o caso da vasta Região Noroeste do Estado. Imagine,

Deputado Adelmo Carneiro Leão,  a viatura ter que sair  de Formoso,  na divisa do

Estado de Goiás, para chegar a Unaí, andando mais de 400km, com o preso e o

material apreendido. Os policiais militares sofrem esse desgaste. E ainda não falei,

Deputado Zé Maia, do tamanho do estrago para a segurança pública do Estado ao

retirarem uma viatura de Carneirinho - eu, V. Exa e o Deputado Adelmo Carneiro Leão

conhecemos -, de Limeira do Oeste, que ficam sem nenhuma. Com que segurança

pública o Município ficará? Como ficará o munícipe que necessita de uma viatura da

Polícia Militar  patrulhando sua cidade por 24 horas? V. Exa., o Deputado Tenente

Lúcio, também do Triângulo, e eu sabemos do episódio do assalto, quando invadiram

o quartel e a Delegacia em Campina Verde. Imaginem se não houvesse uma viatura?

Qual  seria  a  capacidade  de  resposta?  Concedo  aparte  ao  ilustre  companheiro,

Deputado Tenente Lúcio, que também tem seus olhos voltados fortemente para o

Triângulo Mineiro.

O  Deputado  Tenente  Lúcio  (em  aparte)*  -  Agradeço  ao  nosso  companheiro  de

partido e amigo, Deputado Sargento Rodrigues, e o cumprimento por seu trabalho

brilhante  na  Assembleia  Legislativa,  em  todas  as  áreas,  especialmente  na  de

segurança pública. Gostaria, Deputado Sargento Rodrigues, que V. Exa. também nos

ajudasse - e já está ajudando, pois esteve conosco em Uberlândia, juntamente com o

Deputado  João  Leite,  visitando  a  16ª  Delegacia  de  Segurança  Pública.  V.  Exa.

mesmo disse  que desconhece uma delegacia  pior  em termos de estrutura  física.

Fizemos essa visita a partir de um requerimento de minha autoria pedindo a presença

da Comissão de Segurança Pública para realmente vermos “in loco” a situação dessa

delegacia,  onde  não  há  banheiros  públicos,  bebedouro,  etc.  O  prédio  está

praticamente caindo e não cabem nem reformas, segundo as pessoas entendidas
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que lá estiveram. Peço então que V. Exa. continue nos ajudando a levantar  essa

bandeira, a fim de darmos realmente uma definição para esse caso. Temos realmente

que fazer a troca do terreno da delegacia com a Universidade Federal de Uberlândia,

que dele precisa, pois já tem um terreno ao lado. Precisamos de outro local para o

Estado construir uma nova delegacia em Uberlândia, à altura da população dessa

cidade,  onde  nasci,  cresci  e  vivo  até  hoje.  É  uma  população  que  amamos  e

respeitamos muito.

Quanto a todas as cidades que V. Exa. mencionou, desde Carneirinho, Limeira do

Oeste,  Iturama,  onde principalmente o Deputado Zé Maia e eu somos muito bem

votados, temos a obrigação de zelar por sua segurança pública. Agradeço, mais uma

vez, este aparte, Deputado Sargento Rodrigues, e quero dizer que sou testemunha

do quanto V. Exa. trabalhou e tem trabalhado em prol da segurança pública. Quanto à

unificação das Polícias Militar e Civil, é muito importante que isso se concretize, e V.

Exa. continue fazendo esse trabalho para conseguirmos eliminar a má impressão que

algumas pessoas ainda têm da Polícias Civil  e Militar, dizendo que sua integração

nunca vai dar certo. Muito pelo contrário, em Uberlândia temos um exemplo disso.

Faltam alguns reparos, mas V. Exa. está lutando. V. Exa. é o Deputado que mais tem

projetos aprovados para a segurança pública. Temos orgulho, eu particularmente, de

tê-lo como Líder da nossa bancada, uma bancada de cinco Deputados. V. Exa. dá

realmente excelentes exemplos através dos seus conhecimentos da vida de caserna,

no combate ao crime organizado, na generosidade quando se deve apaziguar uma

situação.  V.  Exa. sabe ser generoso, sabe ser enérgico quando tem de ser,  mas,

acima de tudo, leva essa bandeira no seu coração e nas suas mãos, empunhando a

defesa da Polícia Militar  e da Polícia Civil.  Pode continuar  contando com o apoio

deste modesto Deputado e com a minha lealdade acima de qualquer coisa. Vamos

continuar trabalhando. Se necessário for, iremos a Uberlândia novamente, iremos ao

Governador.  Já falei com o Deputado Lafayette de Andrada, Secretário de Defesa

Social,  que precisamos do seu total  apoio porque a Delegacia de Uberlândia não

pode continuar da maneira como está, por não atender com dignidade não só quem

trabalha  lá,  como  também  quem  vai  buscar  serviços,  que  é  o  caso  da  nossa

população. Obrigado.
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O Deputado Sargento Rodrigues* - Agradeço a V. Exa. Estivemos juntos e com o

Deputado João Leite em Uberlândia, a requerimento de sua autoria, e reafirmo o que

eu disse naquela reunião. Desconheço uma delegacia em estado tão precário em

todo o Estado de Minas Gerais. Conheço 700 Municípios do nosso Estado e nunca vi

uma delegacia  como a  de  Uberlândia.  Realmente,  a  16ª  Regional  de  Uberlândia

precisa de uma atenção especial do Governador do Estado urgentemente porque, se

continuar como está, a delegacia vai cair em cima dos policiais civis de Uberlãndia.

Portanto, isso é algo extremamente grave. E ainda, Sr. Presidente, concluindo, em

relação  à  região  do  Triângulo,  com  a  página  do  9º  Departamento  de  Uberlândia

aberta,  Deputado Zé  Maia,  a  única  viatura  de  Centralina  para  deslocar  presos  e

material apreendido para a cidade de Ituiutaba percorrerá 86km. A viatura de Araporã,

que V. Exa., o Deputado Adelmo Carneiro Leão, o Deputado Tenente Lúcio conhecem

tanto  quanto  este  Deputado,  percorrerá  126km  para  entregar  presos  e  material

apreendido  na  cidade  de  Araguari.  Portanto,  são  situações  que  não  podem

permanecer. Não tive a cautela de apresentar este requerimento aqui, mas logo no

início de agosto vou apresentar  um requerimento adicional  convidando também o

Secretário de Defesa Social, Deputado Lafayette de Andrada. Ele precisa vir a esta

audiência pública juntamente com o Chefe da Polícia Civil e o Comandante da Polícia

Militar.  O que não pode ocorrer,  Deputados e  Deputadas,  é  continuar  como está

porque a preocupação deste Deputado, dos demais Deputados desta Casa, do Chefe

da Polícia Civil,  do Comandante-Geral  da  Polícia Militar,  do Secretário  de Defesa

Social  e  do  Governador  é com a  população.  Imaginem que a  viatura  vai  sair  do

Município,  andar  200,  300  quilômetros,  vai  ficar  2,  3,  4,  5,  10  horas  longe  do

Município sem patrulhamento, sem polícia ostensiva fazendo a prevenção do crime.

Imagino que as cidades estão ficando muito desprotegidas.

Quero  dizer,  porque  temos  fontes  sérias,  fidedignas,  que  a  criminalidade  vem

crescendo.  Os  índices  de  crime  e  de  violência  no  Estado  vêm  aumentando,  o

Governador precisa tomar posição enérgica, e o Secretário de Defesa Social precisa

chamar urgentemente o Chefe da Polícia Civil, o Comandante da PM. Deputado Zé

Maia, do jeito que está não pode ficar. Há policiais militares que trabalham muito mais

que  a  carga  horária  permitida,  extrapolando  tudo  aquilo  que  poderia  extrapolar.
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Ontem policiais  queriam largar o turno às 23 horas, mas só puderam entregar os

presos no plantão interinstitucional da criança e do adolescente às 8 horas da manhã.

Por que motivo? Por causa dos plantões criados pela Polícia Civil. Deputado Zé Maia,

precisamos a olhar a proposta de emenda à Constituição apresentada pelo Deputado

Durval Ângelo de modo diferenciado, pois separa o Detran da Polícia Civil. E há mais

de mil policiais civis envolvidos com a atividade de trânsito em nossa cidade. Mais do

nunca, é preciso fazer essa discussão com a Polícia Civil e o governo do Estado. A

Polícia Civil precisa que os plantões sejam restaurados o mais breve possível. Um

dos caminhos que visualizamos, além da abertura da contratação pelo Governador

para 144 Delegados e 205 escrivães, o que ainda é pouco - no meu entender,  o

Governador deveria ter dobrado esse número - é o aporte efetivo da Polícia Civil,

urgentemente. O Governador Anastasia precisa ter olhar especial na contratação de

mais Delegados, escrivães e investigadores. Em contrapartida, Deputado Sebastião

Costa, não há retorno em relação à retirada do Detran da Polícia Civil. A atividade de

emplacamento e vistoria não pode mais ficar nas mãos da Polícia Judiciária, com

pena de ela sofrer  revés ainda pior pela falta de efetivo em seus quadros. Não é

possível que uma viatura da Polícia Militar desloque 300km ou 400km, com material

apreendido, presos e testemunhas, e o Município fique desguarnecido, sem patrulha

preventiva. A população paga um preço muito alto. Deputado Zé Maia, espero que o

pronunciamento que faço nesta tarde, durante o encaminhamento da LDO, chegue

aos ouvidos do Governador Anastasia, do Secretário de Defesa Social, nosso colega

Deputado  Lafayette  de  Andrada  e,  especialmente,  do  Chefe  da  Polícia  Civil.  Os

plantões precisam retornar, não apenas na fala, mas na prática. Havia sido anunciado

pelo Secretário de Defesa Social, após ter conversado com o Chefe da Polícia Civil,

que os plantões seriam normalizados. Do jeito como está, os índices de criminalidade

do  nosso  Estado  crescem  assustadoramente.  Não  podemos  permitir  que  isso

continue,  até  porque  nós,  Deputados,  os  Chefes  de  Polícia,  os  Secretários  e  o

Governador, temos responsabilidade para com a população, em nome da segurança

pública. Será realizada uma audiência pública em 16 de agosto, que foi agendada de

forma  zelosa  pelo  Deputado  João  Leite,  Presidente  da  Comissão,  assim  que

apresentei a solicitação. Precisamos fazer essa discussão nesta Casa e perguntar ao
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Chefe da Polícia Civil por que continuam os plantões, por que os policiais militares

levam de 10 horas ou 12 horas para entregar uma ocorrência. Isso está causando um

estrago violento.

Deputado Zé Maia, insisto em dizer que a integração não pode ficar à vontade da

Polícia  Militar  ou  da  Polícia  Civil.  A integração  gera  benefício  gigantesco  para  a

população. O ideal de polícia é que haja numa porta o distrito policial e, em outra, a

unidade da Polícia Militar. O cidadão comum não sabe descrever com precisão as

competências da polícia. Então bate na porta da Polícia Civil para registrar ocorrência

de assalto que está ocorrendo naquela hora, e o policial  aponta para ele a porta.

Como era antes? Como são as delegacias do interior  do Estado? A Delegacia da

Polícia  Civil  fica  em  uma  ponta,  e  o  destacamento  em  outra,  numa  visão

completamente  equivocada  do  que  é  integração.  Integração  não  significa  tomar

cafezinho juntos, não é um churrasco de que participem o Delegado Regional e o

Comandante da PM, não é compartilhar festividades. Integração é a existência de

uma mesma base territorial entre uma companhia e uma delegacia, uma seccional.

Integração  é  dispor  de  dados  compartilhados  e  acesso  comum  a  inquéritos,  a

ocorrências, a lavraturas de flagrantes. Integração é planejar: o Delegado da Polícia

Civil numa mesa, o Major e o Capitão na outra, com seus auxiliares, discutindo as

ocorrências de estupro, homicídio, latrocínio e arrombamento. Integração é discutir o

crime, certificar o motivo de sua ocorrência, debater e executar as ações de forma

planejada, conjunta. Integração vai muito além do que muitos acham. Muitos pensam

que o Delegado Regional e o Coronel da PM se dão muito bem porque fazem festa

de  fim  de  ano  juntos.  Não,  integração  não  é  isso.  Integração  é  algo  sério,  é

planejamento,  é política pública.  E podemos falar,  com muita tranquilidade,  que o

Governador  Aécio  Neves  teve  a  coragem  de  fazer  a  integração  e,  a  partir  dela,

caminhar.  Não podemos deixar que essa conquista retroceda nem meio milímetro,

porque ela é importante para a sociedade. A sociedade não quer saber por que a PM

não forneceu os dados à Polícia Civil ou vice-versa, ela quer conhecer o resultado

final. A Polícia Civil e a Polícia Militar recebem dos mesmos cofres, têm o mesmo

Governador  como  chefe,  têm  o  mesmo  Secretário  como  chefe,  são  servidores

públicos  efetivos.  Qual  é  o  problema?  Não  podemos  mais  permitir  a  cultura  do
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passado, em que os Chefes de Polícia diziam: “essa polícia é minha”. E era assim,

Deputado Zé Maia. Imaginem que, somente após o governo Aécio assumir, o que

levou mais de 200 anos, é que a PM, que estava com o cidadão retido na rua, de

madrugada,  pôde  ter  acesso à  sua  ficha  criminal.  A PM tomava “chapéu”,  numa

linguagem bem policialesca,  de bandido,  na rua, porque não tinha acesso ao seu

prontuário criminal, que se encontrava nas mãos da Polícia Civil. E a informação não

pertence nem a uma polícia nem a outra e, sim, à sociedade. Da mesma forma, digo

o inverso. Quando servíamos no Batalhão Rotam e no 190, a Polícia Civil, precisando

iniciar  uma  investigação  séria  de  roubo  a  banco,  tinha  de  fazer  uma  escuta

clandestina.  Quantas  e  quantas  vezes  vi  os  policiais  da  Delegacia  de  Furtos  e

Roubos fazerem a escuta clandestina na rede de rádio da Rotam para saberem a

hora  em  que  seria  anunciado assalto  a  banco,  a  fim  de  que também  pudessem

participar. Mas é foi coisa do passado. Foi criado o Centro Integrado de Operações

Policiais - Ciop -, e as duas centrais encontram-se no mesmo prédio e no mesmo

andar.  Onde  está  o  pecado  em  se  determinar  que  a  polícia  ostensiva  atenda  a

ocorrência e, ato contínuo, uma equipe da Polícia Civil se desloque com um veículo

descaracterizado,  placa  de  segurança  X,  chefiado  por  um  Inspetor,  Agente  ou

Delegado? Não há pecado algum. Pelo contrário,  só há  benefícios.  Muitas  vezes

ouvimos pessoas falarem sobre integração sem conhecimento algum. Integração é

discutir crimes, é o compartilhamento de dados, é o planejamento, é a execução das

atividades de segurança pública de forma conjunta, porque não há outra saída. Não

adianta o Chefe da Polícia Civil ou o Comandante da PM achar que a polícia pertence

a um ou a outro, porque a polícia é da sociedade e a ela presta serviços. Portanto, se

precisam trabalhar de forma conjunta, que o façam, porque, caso contrário, o prejuízo

será gigantesco. Apelo aos colegas Deputados para que nos ajudem nesse debate,

de forma serena, tranquila, mas os plantões têm de voltar, porque está havendo um

prejuízo incalculável para o cidadão.

É o cidadão que está sendo prejudicado com a falta desses plantões. Volto aqui a

repetir: depois de 12 anos e 5 meses de mandato, nunca toquei nesse assunto na

tribuna da Assembleia. Até porque temos várias leis, beneficiando Polícia Civil, Polícia

Militar,  Corpo  de  Bombeiros  e  Agentes  Penitenciários,  de  minha autoria.  Em  uns
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projetos  eu  fui  relator;  em  outros  eu  ajudei  a  negociar  com  o  governo.  Sempre

participei  de forma efetiva,  séria  e  comprometida  para  avançarmos nos direitos  e

garantias  dos  servidores.  Mas  hoje  é  uma realidade a  PEC do  Deputado  Durval

Ângelo, Deputado Adelmo, que separa o Detran da Polícia Civil. E ela tem de tramitar

em caráter de urgência nesta Casa, para que mais de mil policiais deixem de tomar

conta da atividade de trânsito e passem a fazer a sua atividade-fim, a sua atividade

precípua,  que  é  investigar,  presidir  inquéritos,  fazer  diligências  e  somar  esforços

contra o crime. Não adianta querer sair abraçando tudo, porque todas as instituições

que fizeram isso acabaram se perdendo, confundindo-se, perdendo o foco da sua

missão principal.

O nosso desejo, encerrando as nossas palavras, é que a integração permaneça,

continue e avance cada vez mais. E mais ainda, porque ainda falta uma academia

única. Muita gente se confunde, como vi meu colega se confundir, com relação à

unificação.  A unificação  é  discutida  no  Congresso,  não  temos  competência  para

legislar sobre unificação, que passa por alteração da Constituição da República. Mas,

quanto à integração, é perfeitamente possível implementá-la em nosso Estado.

Deixo  aqui  o  apelo  ao  Governador  Anastasia,  ao  Secretário  de  Defesa  Social,

Lafayette de Andrada, ao Chefe da Polícia Civil e ao Comandante da Polícia Militar. O

assunto será discutido no dia 16 de agosto com a presença das autoridades. Espero

que até lá, quem sabe, já tenhamos uma norma sobre o assunto. Caso contrário, a

Assembleia, o Poder Legislativo precisa compartilhar desse debate, aprimorar, sugerir

e avançar nesse processo. Muito obrigado a todos.

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

Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, boa tarde. Quero agradecer mais uma

vez ao Presidente José Henrique, sempre atuante e nos ajudando muito na direção

dos trabalhos da Casa. Quero agradecer ao Deputado José Henrique pela atenção

que sempre dispensa aos nobres Deputados.

Colegas  Deputados,  Deputadas,  quero  também  cumprimentar  os  nossos

telespectadores da TV Assembleia, a nossa equipe de jornalismo, a equipe técnica da

Assembleia. Sr. Presidente, queria ainda agradecer o trabalho feito pela assessoria
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do nosso Bloco Minas sem Censura em relação às emendas e análises da Lei de

Diretrizes Orçamentárias, que é o assunto agora em pauta no Projeto nº 1.697/2011,

votado em turno único. E é para falar sobre esse assunto que ocupo a tribuna, para

expor a análise que o nosso Bloco fez em relação a esse projeto de lei, à Lei de

Diretrizes Orçamentárias. Vou, Sr.  Presidente, nesse tempo que temos, mostrar as

emendas que apresentamos, a análise que fizemos da LDO e, fundamentalmente, as

diferenças entre as visões que existem no nosso Bloco e a aplicação pelo governo

daquilo  que  ele  julga  prioridade  na  sua  análise  orçamentária  e,  portanto,  a  sua

atuação.

Tenho certeza de que essa análise vai permitir que fiquem claras para o povo de

Minas Gerais as reais diferenças de atuação e de programa, daquilo que chamamos

de  projeto  democrático  popular  para  o  País,  que  agora  está  capitaneado  pela

Presidenta Dilma, mas que, durante oito anos, esteve sob o comando do Presidente

Lula, e a análise do governo do Estado sobre aquilo que chamamos de um projeto,

não do campo democrático popular, mas do campo neoliberal, que têm o PSDB, o

DEM, o PPS e outros partidos como aliados. Por muitas vezes, fica parecendo que a

discussão é apenas por questões pessoais ou meramente pontuais. Na verdade, são

diferenças programáticas  mais  complexas.  Quando analisamos  projetos,  fica  mais

fácil  entender  essas  diferenças.  Elas  também  poderiam  ser  exemplificadas  com

temas mais abrangentes da política econômica nacional.

Quando  o  Presidente  Lula  ganhou  as  eleições,  interrompeu-se  um  ciclo  de

privatizações no País, um ciclo em que o Estado brasileiro era desativado em função

da  ideia  de  que  o  mercado  deveria  ser  o  proponente  do  impulsionamento  do

desenvolvimento no País. Nesse entendimento, esse ciclo que se encerrou no PSDB,

pelo menos por hora, chamado de projeto neoliberal, fez com que o Brasil atrasasse

ainda mais principalmente o seu desenvolvimento social. Porém, o desenvolvimento

econômico também ficou prejudicado, embora fosse a base de análise do projeto que

estava  em curso  quando  Fernando Henrique  Cardoso foi  o  Presidente  do  Brasil.

Naquela  época,  a  substituição  do  papel  do  Estado  como  incentivador  do

desenvolvimento  socioeconômico  pelo  mercado  fez  com  que  as  nossas  estradas

fossem abandonadas, porque as tais parcerias no setor privado visam ao lucro e não
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ao bem-estar social, para cuja promoção é necessário que o Estado se desenvolva.

Mas não é assim que pensa o setor privado, simplesmente quer fazer investimento.

Ele visa fundamentalmente ao lucro. O Estado não, pois, quando investe, leva em

consideração  o  desenvolvimento  social.  Assim  deve  ser  o  bom  investimento  do

Estado.  Não  adianta  desenvolver  o  País  em  tese,  se  não  trouxermos  o

desenvolvimento social justo. Portanto os pontos de vista são diferentes.

O PT e o campo democrático popular sempre se posicionaram contrariamente a

esse  projeto  privatizante,  o  chamado projeto  neoliberal  e  conservador  na  política

econômica mundial e também no Brasil. Isso, por si só, já demonstraria a diferença.

Costumo citar, por exemplo, a opção do Presidente Lula, que na época optou por

desfazer a Alca,  que estava sendo construída pelo Presidente Fernando Henrique

Cardoso.  O Presidente  Fernando Henrique Cardoso acenava para  um Acordo de

Livre Comércio das Américas com os Estados Unidos para aprofundar o chamado

Consenso de Washington e, com isso, atrelar o Brasil aos interesses desse projeto

neoliberal  no  mundo,  de  que  os  Estados  Unidos  e  a  Europa  são  a  vanguarda.

Portanto o imperialismo é visto como fonte de promoção do mercado do ponto de

vista mundial.

Se nos subordinássemos a esse projeto, teríamos, com certeza, vivido uma crise

econômica no Brasil  muito grande e ainda uma crise social. Naquela hora o povo

brasileiro soube romper com esse projeto. Assim que foi eleito o Presidente Lula,

como havia prometido, também rompeu com essa visão: colocou o Brasil em outra

dinâmica do comércio internacional, negociando com a África, com a China e com

tantos outros países, se libertou da Alca, fortaleceu o Mercosul e a relação com os

países latino-americanos. Fundamentalmente, um projeto democrático popular iniciou

a divisão de renda no Brasil.

Digo iniciou, porque a Presidenta Dilma terá de radicalizar esse processo de divisão

de renda e de igualdade social, mas isso teve início no Brasil a partir do governo do

Presidente Lula. Portanto foi uma ruptura importante com o momento que se vivia

naquela ocasião. Isso não se fez de forma igual no Brasil. Embora impulsionado pelo

governo federal do Presidente Lula, em Minas Gerais, em São Paulo, em Estados

importantes do nosso país, prevaleceu a visão mais conservadora e neoliberal, no
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caso de Minas Gerais, com oito anos de governo tucano, do PSDB, chefiado pelo ex-

Governador e atual Senador Aécio Neves, que, no meu entendimento, deu a Minas

Gerais uma possibilidade menor de desenvolvimento do que estava colocada a partir

da vitória do Presidente Lula.

Poderia algum incauto achar que estou aqui fazendo obstrução. Não é o caso. Já

terminamos esse período de obstrução. Poderia também alguém dizer que isso não

tem nada que ver com o assunto em pauta da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vou

dizer que tem tudo que ver, porque, ao analisar a Lei de Diretrizes Orçamentárias

proposta  pelo  governo  do  Estado,  que  é  sequencial  ao  governo  Aécio  Neves,

veremos que as prioridades postas no papel do Estado nas questões fundamentais

de educação, saúde e segurança pública não têm a radicalidade que deveriam ter

relativamente à prioridade de que o Brasil precisa e que merece, ou seja, em outras

palavras, o papel do Estado não está bem posto. Minas Gerais continua apostando

nessa ideia antiga, velha, ultrapassada e derrotada de que o mercado poderá vir por

meio  de  parcerias  público-privadas  e  outras.  Não  que  eu  seja  contra  essa

experiência, mas isso não é o que impulsiona o crescimento real, Deputado Adelmo,

se  o  Estado não for  o  espaço  fundamental  de  indução desse  crescimento,  tanto

econômico quanto social.  E,  no projeto da Lei  de Diretrizes  Orçamentárias  que o

Governador Anastasia envia para cá, há os mesmos vícios que, durante oito anos, se

estabeleceram no governo de Minas. Por isso temos nos batido aqui tanto contra o

que  foi  chamado  de  choque  de  gestão,  porque,  além  de  significar  uma  visão

equivocada e, no meu entender, meio fantasiosa, meio de mídia, o choque de gestão

aqui posto priorizou não a gestão do Estado do ponto de vista democrático e com

suas  prioridades  fundamentais,  mas  o  abandono  do  Estado  por  uma  visão  de

gerenciamento  neoliberal  e,  portanto,  uma  visão  que  quer  fazer  deste  o  Estado

mínimo, e não com suas funções essenciais. O choque de gestão significou, portanto,

o prosseguimento da diminuição do Estado e passou a ser, por exemplo, o arrocho

sobre os servidores públicos, que passaram, então, a ter salários muito pequenos, a

não ter concurso público, a ter diminuída a máquina.

Para não precisar gastar muito tempo com essa análise, peço que reflitam sobre o

que disse o Deputado Sargento Rodrigues,  que é da base do governo,  mas que
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detectou aqui o quadro caótico da segurança pública em Minas Gerais, que reflete a

falta da indução do Estado no setor da segurança pública. Foi bom que o Deputado

Rodrigues falasse antes de mim, para não parecer apenas uma fala da Oposição ou

apenas de questionamento. Ele faz uma análise concreta dos fatos: a diminuição da

Polícia Civil, que, há mais de 60 dias, está em greve; e o quadro da Polícia Militar,

que também é caótico no Estado. O Deputado Rodrigues enfatizou muito que o índice

de criminalidade vem aumentando cada vez mais em Minas Gerais, para além do que

aumenta no Brasil. O governo gosta de afirmar que Minas cresceu mais que o Brasil.

Vou analisar isso daqui a pouco. Não é bem assim, não é verdade. Mas, ao mesmo

tempo,  não  faz  análise  dos  índices  sociais.  O  índice  de  criminalidade  continua

crescendo  mais  do  que  cresceu  no  Brasil.  O  Rodrigues  expôs  aqui  dados

fundamentais. Esse é um exemplo. Nós poderíamos exemplificar.

O Deputado Adelmo também está inscrito e certamente, com muito mais qualidade

e conhecimento de causa do que eu, falará sobre os aspectos da saúde pública, mas

a  ausência  de  investimento  constitucional  na  saúde  pública  de  Minas  fez  surgir

problemas mais graves. Não que não haja problemas na saúde pública no Brasil.

Aqui,  em Minas Gerais,  o governo poderia,  deveria,  teria,  por obrigação legal,  de

investir pelo menos 12%, mas não o faz.

Não somos nós, do Minas sem Censura, do PT, do PMDB, do PCdoB e do PRB,

que fizemos isso; o Ministério da Saúde detectou que o investimento foi aquém da

obrigatoriedade do Estado. E também o fez o Tribunal de Contas. Só que o Tribunal

de  Contas  do  Estado  de  Minas  Gerais,  por  ser  tucano...  Falo  isso  sem  meias

palavras, e as pessoas se assustam, mas é verdade, o Tribunal de Contas de Minas é

tucano.  Quase  todos  os  Conselheiros  foram  colegas  nossos  na  Assembleia

Legislativa e foram escolhidos pelos Governadores Aécio Neves e Anastasia, da base

tucana, o que não é um demérito. Mas, ao fazer o julgamento das contas, pode ser

feita uma análise política e não meramente técnica. Mas a análise técnica foi clara:

não foram investidos os 12% na saúde pública de Minas Gerais em nenhum ano do

governo  Aécio  Neves  ou  do  governo  Anastasia.  A  dívida  com  a  saúde  pública

ultrapassa R$5.000.000.000,00, como afirma o Deputado Adelmo Carneiro Leão, que

depois exporá essa situação com mais detalhes. Isso mostra que o Estado não se
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qualificou  para  a  intervenção  na  saúde  pública  como  deveria,  o  que  leva  a

consequências ruins, como na segurança pública, conforme exposto pelo Deputado

Sargento Rodrigues, de aumento da criminalidade e exaustão das delegacias, que

estão caindo aos pedaços. A sensação de quem vai a uma delegacia é que não tem a

quem recorrer. A Polícia Militar não se qualifica, não aumenta o efetivo necessário.

Todo  o  problema  visto  na  área  de  segurança  pública  também  ocorre  na  saúde

pública.

Quando da greve da Fhemig, eu e os Deputados Adelmo Carneiro Leão e Antônio

Júlio  visitamos  vários  hospitais  para  saber  a  situação  atual  deles.  Fiquei

impressionado ao ver, por exemplo, a Maternidade Odete Valadares com problemas

seriíssimos,  assim  como  o  Hospital  Júlia  Kubitschek  e  o  João  XXIII.  Os  outros

hospitais  de  Minas  Gerais  não  têm  condições  de  saúde  pública,  que  a  higiene

permita, e de saúde pública, que atenda à população. O Estado, portanto, não é o

indutor da saúde pública. Aqui não se reforça o SUS, como se deveria, com o papel

do Estado, o que levará os Municípios do interior a um verdadeiro caos, porque o

Prefeito terá de tirar recursos, Deputada Maria Tereza Lara, do bolso do munícipe ou

de seu Município para esses setores, cobrindo gastos com gasolina para os carros

das Polícias Militar e Civil e para o aluguel. A senhora conhece bem essa realidade,

pois, em Betim, a Prefeita Maria do Carmo sofre com esse problema, como todos os

Prefeitos sofrem no Estado de Minas Gerais, sendo da Situação ou da Oposição. Não

há investimento nem para gasolina do carro de polícia. Se o Prefeito não bancar a

gasolina, não colocar pessoal na delegacia, ela fecha. Assim acontece também com a

saúde. O Município nunca investe menos de 20% na área da saúde e teria de investir

15%. Mas investe entre 22% e 23%, o que fará falta em outras áreas de atuação do

Município, que ficará apertado, por bancar mais no investimento em saúde pública.

Citei a segurança pública, e o Deputado Sargento Rodrigues fez mais que isso. O

Deputado Adelmo Carneiro Leão também vai falar sobre os problemas da área da

saúde  com  muito  mais  propriedade  que  eu.  Chegarei  na  análise  da  questão

educacional.  Depois  mostrarei  as  emendas  que  fizemos  à  Lei  de  Diretrizes

Orçamentárias.  Digo  isso  para  que  o  nobre  Deputado,  que  agora  preside  esta

reunião, saiba que não estou aqui enrolando para abordar o assunto, que é a Lei de
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Diretrizes Orçamentárias. Estou aqui fazendo a ligação de quais opções o governo

tem e  que,  no meu entendimento,  deveriam estar  no projeto  em pauta,  a  Lei  de

Diretrizes Orçamentárias.

Falava sobre a segurança pública e a saúde, mas, se fizermos uma análise do

quadro da educação, verificaremos que a situação também é crítica. O Brasil avançou

na área da educação com Lula Presidente. Os Deputados sabem disso. Basta uma

corrida  de  olhos  pelo  interior  do  Estado,  pelo  Brasil  afora,  que  veremos  que

programas como o ProUni colocaram milhares de estudantes na universidade. Hoje,

as  universidades  têm  negros,  pobres,  alunos  que  vieram  de  escolas  públicas,

pessoas que, no passado, ficavam em nossos gabinetes solicitando bolsas de estudo.

Hoje há programas como o ProUni, que reservam cotas de vagas nas universidades

para os mais pobres. O Brasil avançou na educação em geral e também na educação

técnica. O Presidente Lula lançou um vigoroso programa que ampliou e muito a rede

de escolas técnicas federais pelo País afora. Mas Minas Gerais não acompanhou

essa mesma qualidade. Cito, por exemplo, a Uemg. A Deputada Maria Tereza Lara,

que é da área da educação e compreende isso bastante,  sabe muito bem que a

Universidade Estadual  de  Minas  Gerais  é  uma farsa.  Ela  não chega  aos pés  da

Universidade Estadual do Rio de Janeiro - Uerj -, da USP, de São Paulo e sequer da

Universidade Estadual da Bahia - Uneb. Portanto, não vemos o governo do Estado

investindo no 3º grau em qualquer tipo de universidade em Minas Gerais. Da mesma

forma, ele também não fez investimento vigoroso no ensino técnico profissionalizante.

Questionei a Deputada Liza Prado, que também arguía sobre o caso de Contagem,

mas o nosso caso não é o problema de Contagem. Aliás, a Prefeita de Contagem fez

um  investimento  que  em  tese  nem  caberia  ao  Município  fazer.  A Prefeita  Marília

obedece às próprias convicções no que diz respeito ao sistema educacional.

No Estado de Minas Gerais também não há investimento na qualificação, no ensino

e na aprendizagem técnica. Isso também não acontece no ensino fundamental.  O

salário que se paga em Minas é muito baixo. Aliás, em se tratando de salário-base, é

o pior do Brasil: R$369,00. O governo pode até dizer que criou subsídios, mas essa

foi  mais  uma  artimanha  para  burlar  aquilo  que  nacionalmente  o  governo  federal

aprovou em lei, na Câmara Federal, e que hoje o STF diz que passa a ser o salário-
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base, de R$1.200,00.

Ontem, em reunião com a Secretária Renata Vilhena, a quem gostaria de agradecer

a presença na Assembleia Legislativa, bem como o diálogo e o tratamento respeitoso,

ela  ainda  nos  transmitiu  um  dado  muito  claro.  Deputado  Délio  Malheiros,  se  o

governo aplicasse a lei do piso proporcionalmente ao piso nacional, estabelecido em

R$1.200,00, o que aqui seria algo em torno de R$712,00, se ele desse esse salário

de R$712,00 a todos os servidores, isso significaria que quem ganha o subsídio teria

o salário diminuído, mas, evidentemente, não é o que o governo fará. Ele não vai

diminuir  o  salário  de  ninguém.  Se  ele  estabelecesse  esse  vencimento-base

proporcionalmente  à  jornada  de  24  horas,  segundo  a  Secretária,  a  folha  de

pagamento aumentaria em R$4.000.000.000,00 ao ano. Isso demonstra a esperteza

do governo ao instituir  o  subsídio e não o piso salarial,  que o STF confirmou.  O

Estado de Minas Gerais teria, nesse caso, um custo maior com a educação, com

salários  melhores  para  o  conjunto  dos  servidores.  Portanto,  ficou  provado  que  o

governo usou de esperteza quando da diminuição da folha, por meio da criação dos

subsídios, o que levou ao questionamento do Sind-UTE e às duas greves seguidas.

Ou seja, foi uma esperteza que não solucionou o problema. Pelo contrário, agravou-o

ainda mais. Prova disso foi uma greve de 50 dias no ano passado e outra de 30 dias

este ano, que poderão virar 60, se a greve continuar agosto afora. Isso significa um

grande  prejuízo  para  os  alunos  da  escola  pública,  prejuízo  que  precisa  estar

contabilizado  na  política  governamental  do  Estado,  que  também  não  priorizou  a

educação na LDO.

Assim como na saúde não se investem os 12%, o mesmo acontece na educação

com os 25% constitucionais,  porque consideram o inativo na conta como se fosse

custeio da educação. Considerando o inativo, retira-se o que seria da previdência, da

aposentadoria, e se coloca na educação. Dessa forma, com o desconto disso, esse

valor vai abaixar para 19%, 20%, no máximo, o investimento com a educação pública

em Minas Gerais. É por isso que não temos os 25%.

Os 5% talvez teriam evitado duas greves, uma de 50 dias e outra que já dura mais

de 30 dias. Uma boa negociação com o sindicato teria sido suficiente para evitar que

alunos ficassem no prejuízo por dois anos seguidos em virtude da greve. Uma greve
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justa. Aliás, durante todos esses dias vimos os professores sofridamente nas galerias,

mostrando contracheques e relatando a dura luta nas salas de aula, em condições

precárias. Esse é o problema de toda a educação mineira. Estou mentindo? De modo

geral, as escolas do interior ainda estão em situação muito ruim, assim como as da

Capital. Faltam qualificação e muitas outras coisas.

Nada contra a Secretária Ana Lúcia Gazzola, que também esteve ontem conosco,

com a postura de diálogo e querendo resolver o problema, mas isso é uma opção do

governo.  Não  é  um  problema  da  Secretária  Renata  Vilhena  nem  da  Ana  Lúcia

Gazzola, nem do Secretário de Saúde, mas sim uma opção do governo. Também não

é uma opção do Governador Anastasia como pessoa, mas do governo.

Eu diria,  vou chegar  depois  nisso,  que é um pouco aquele quadro perverso de

herança, que nós estamos chamando de “o legado perverso de Aécio Neves”. É a

concepção neoliberal que foi imposta. Faço um “link”, vamos dizer assim, com o que

comecei  abordando  no  início  do  meu  pronunciamento.  Não  se  fez  em  Minas,

Deputado Adelmo, a mesma opção que o Brasil fez para reverter o quadro de miséria

que o Brasil teve, processo que o Presidente Lula iniciou com o programa espetacular

de desenvolvimento econômico e divisão de rendas. Não houve isso em Minas. A não

ser o que vem do governo federal, Minas não investe na questão social. As opções

são outras. Por exemplo, na segurança, na educação e na saúde, o governo, em vez

de  fazer  opção  por  aumentar  os  recursos,  aliás  cumprir  constitucionalmente  os

recursos, teve outras prioridades. Quais outras? São R$1.500.000.000,00 na Cidade

Administrativa. Ora, o que era prioridade? São R$1.500.000.000,00 para a construção

da Cidade Administrativa ou para a construção de hospitais, centros de saúde e de

escolas, que não tiveram de investimentos do governo - por exemplo, durante o ano

de 2009 - nem a metade do que foi investido na Cidade Administrativa? Isso é uma

mostra de prioridades. O que seria a prioridade? A construção de uma peça que julgo

ineficaz do ponto de vista de concentração do serviço público, desnecessária, ou um

investimento na saúde, na educação, na segurança pública nesse período? Parece-

me que essa seria a opção que teríamos, mas o Governador Aécio Neves teve outra,

a de fazer um mostrengo, uma cidade administrativa, gastando bilhões, e a de fazer

dela  uma peça  eleitoreira,  inclusive  fazendo  a  alegria  de  empreiteiras,  de  outros
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parceiros que, depois, contribuirão nas campanhas. O fato é que a opção foi essa.

Assim são as opções do governo, de falar de obras, obras, gastos e gastos, como

se a questão social  fosse secundária em relação a investimento.  É triste  isso.  O

Estado de Minas Gerais vai ficando apenas com os investimentos do governo federal.

O Deputado André Quintão vai também usar a palavra para falar de um quarto ponto

importante depois, que é o investimento social, não apenas na assistência social, mas

na sociedade, aquela que mais precisa, a mais pobre, onde o Fome Zero chegou,

com o Ministro Patrus Ananias, que fez um belíssimo trabalho, e que a Presidenta

Dilma  continuará  agora  no  combate  à  miséria  e  à  pobreza.  Aqui  em  Minas,  o

investimento foi mínimo. Ainda nessa área há os investimentos na agricultura familiar.

Fui Delegado do Ministério do Desenvolvimento Agrário e posso falar de cadeira que

os investimentos eram todos do governo federal.  Os investimentos do governo do

Estado nesse setor são pouquíssimos. Às vezes, falam que a Emater cresceu muito,

mas foi com recursos do governo federal que houve a expansão da técnica rural e de

assistência técnica.

Então,  não há uma concepção real  do governo de investimentos prioritários  em

áreas que são sociais. Chegarei nesse ponto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Não vou tomar muito o seu tempo,

mas é preciso aqui citar um exemplo clássico do que foi o governo Aécio Neves, o

início do governo. No final do governo do nosso Governador Itamar Franco foi votado

aqui,  por iniciativa nossa, um projeto de lei  tratando do Bolsa-Família,  exatamente

dentro  dessa  concepção  definida  pelo  governo  federal  e  que  também  existia  no

governo federal, em que as famílias mais pobres, as mães, os pais com suas crianças

nas  escolas,  tinham  o  direito  de  receber  um  complemento  financeiro  para  a

sobrevivência. Aprovamos isso aqui. O Governador Itamar Franco regulamentou essa

lei e iniciou a ação no Vale do Jequitinhonha, uma das regiões mais pobres do Brasil.

Quando  terminou  o  governo,  existiam  lá  no  Jequitinhonha  20  mil  famílias

aproximadamente recebendo por parte do governo do Estado o Bolsa-Família.

O  Sr.  Presidente  -  Deputado  Rogério  Correia,  por  estar  esgotado  o  prazo  de

duração desta reunião, a Presidência vai encerrá-la, preservando-se o tempo de V.

Exa. para discutir o Projeto de Lei nº 1.697/2011.
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Encerramento

O Sr.  Presidente -  Esgotado o prazo destinado a esta reunião,  a Presidência a

encerra, convocando as Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de logo

mais, às 14 e às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 27 DE JULHO DE 2011

ATA

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/7/2011

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Délio Malheiros e Duilio de Castro, membros da supracitada Comissão.

Está  presente,  também,  o  Deputado  Fred  Costa.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente,  Deputado Délio  Malheiros,  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 debater a

instalação de detectores de avanço de sinal nos principais corredores de trânsito da

Capital e a utilização pela BHTRANS de radares estático e móvel 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

447, 469,  785 e 1.805/2011 (relator:  Deputado Délio Malheiros); 778/2011 (relator:

Deputado  Carlos  Henrique);  1.072/2011  (relator:  Deputado  Duilio  de  Castro);

1.110/2011  (relator:  Deputado Antônio Júlio)  e 851/2011 (relatora:  Deputa  da Liza

Prado). A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra.

Mônica Mendes,  Gerente de Apoio Operacional,  e  o Sr.  Edson Amorim de Paula,

Diretor de Ação Regional e Operação, representantes do Sr.  Ramon Victor Cesar,

Diretor-Presidente da BHTRANS, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência concede a palavra ao Deputado Fred Costa, autor do requerimento que

deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra

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

ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez,  são aprovados requerimentos do Deputados Délio
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Malheiros  (3)  em que  solicita  seja  encaminhado à  Polícia  Civil  de  Minas  Gerais,

pedido  de  informações  sobre  o  fornecimento  dos  contratos  corporativos  firmados

entre a mencionada polícia judiciária e a operadora de telefonia TIM; em que solicita

seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  pedido  de

informações sobre o fornecimento dos contratos corporativos firmados entre o Estado

e a operadora de telefonia TIM; e em que solicita seja realizada visita da Comissão à

Agência  Nacional  de  Saúde  Suplementar,  com  a  finalidade  de  debater  e  exigir

medidas  para  a  melhoria  de  remuneração  dos  profissionais  da  área  da  saúde

integrantes  dos  quadros  dos  planos  de  saúde,  em  face  do  elevado  número  de

descredenciamentos  do  sistema  privado.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2011.

Antônio Júlio, Presidente - Hely Tarqüínio - Tiago Ulisses - Duilio de Castro.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2011

ATA

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/7/2011

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase: Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos

de  Lei  nºs  5.092/2010,  6,  355,  636,  713,  717,  823,  824,  846,  1.759,  1.801  e

2.109/2011; aprovação - 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação

de Proposições: Prosseguimento da discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº

1.697/2011;  discursos  dos  Deputados  Rogério  Correia,  Adelmo  Carneiro  Leão  e

André  Quintão;  encerramento  da  discussão;  requerimento  do  Deputado  Rogério

Correia; deferimento; votação do projeto, salvo emendas, subemendas e destaques;

aprovação; votação do Anexo II;  aprovação; votação das emendas e subemendas

com parecer pela aprovação; aprovação; prejudicialidade das Emendas nºs 2, 5, 8,

12, 17, 50 a 54, 56, 59, 63, 69, 77 a 79, 81, 88, 89, 92, 101, 111, 151 e 153; votação

das Emendas nºs 1, 3, 4, 6, 7, 9 a 11, 20 a 32, 34 a 39, 41, 44 a 49, 55, 57, 58, 60 a

62, 64 a 68, 70 a 73, 80, 82 a 85, 87, 90, 93, 95 a 100, 102 a 110, 112 a 146, 149,

150, 152, 154 a 156 e 158; rejeição; votação da Emenda nº 13; rejeição; votação da

Emenda nº 33; rejeição; questão de ordem; leitura da Emenda nº 74; discurso do

Deputado Rogério Correia; votação da Emenda nº 74; rejeição; votação da Emenda

nº 75; rejeição; discurso do Deputado Rogério Correia; votação da  Emenda nº 76;

rejeição; questão de ordem; leitura da Emenda nº 91; discurso do Deputado Rogério

Correia;  votação da Emenda nº  91;  rejeição;  votação da  Emenda nº 94;  rejeição;

votação  da  Emenda  nº  147;  rejeição;  votação  da  Emenda  nº  148;  rejeição;

declarações de voto - Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final: Parecer

de Redação Final do Projeto de Lei nº 1.697/2011; aprovação; declarações de voto -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
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Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Dilzon Melo - Adelmo Carneiro Leão

- Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Júlio - Antonio Lerin -

Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi

- Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito

Alves -  Doutor  Viana -  Doutor  Wilson Batista - Duarte Bechir  -  Duilio  de Castro -

Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares

- Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - João Leite - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Liza

Prado - Luiz Carlos Miranda - 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  -  Sargento  Rodrigues  -  Sebastião  Costa -  Tenente  Lúcio  -  Tiago

Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

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

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência passa à 2ª

Parte  da  reunião,  em  sua  1ª  Fase,  com  a  apreciação  de  pareceres  e  de

requerimentos.

Discussão e Votação de Pareceres

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

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 5.092/2010, 6, 355, 636,

713, 717, 823, 824, 846, 1.759, 1.801 e 2.109/2011 (À sanção.).
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2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na

pauta.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião os Projetos

de  Lei  nºs  5.092/2010,  6,  355,  636,  713,  717,  823,  824,  846,  1.759,  1.801  e

2.109/2011, apreciados na extraordinária realizada hoje, pela manhã.

O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em turno único, do 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.  Continua  em  discussão  o  projeto.  Com  a  palavra,  para  discutir,  o

Deputado Rogério Correia, que ainda dispõe de 33 minutos e 26 segundos para o seu

pronunciamento.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, vou tentar recuperar um pouco do

raciocínio que eu fazia antes do encerramento da reunião anterior.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte)  -  Deputado Rogério Correia,  só

quero concluir o aparte que tinha solicitado a V. Exa., para dar testemunho do que

aconteceu no final do governo Itamar Franco. Tínhamos uma lei que criou o Bolsa-

Família no Estado de Minas Gerais, regulamentada pelo Governador Itamar Franco e

implementada no Vale do Jequitinhonha, em uma das regiões mais pobres do Brasil.

Vinte mil famílias já estavam recebendo o Bolsa-Família,  com recursos destinados

pelo Tesouro do Estado, mas, no início do outro governo, o Governador Aécio Neves

cancelou o Bolsa-Família implementado pelo governo do Estado.

Quero registrar  o comprometimento. E o que aconteceu? Vieram os recursos do

governo  federal,  mas  a  forma  de  o  governo  de  Minas  se  relacionar  com  esses

recursos foi estabelecer rótulos diferentes e fazer propaganda com chapéu alheio.

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Exatamente.  O  Deputado  Adelmo  deu  um  bom

exemplo.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Serei rápido, pois sei que V. Exa. ainda tem

muito a dizer. O Deputado Adelmo, em sua memória, lembra um momento histórico
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importante. Enquanto ele falava, senti-me um pouco culpado, mas, de alguma forma,

sinto  que  a  decisão  naquele  momento  foi  a  correta.  A data  exata  é  10/10/2003,

quando o governo do Estado de Minas Gerais migrou o cadastro do Bolsa-Escola

estadual, de acordo com entendimentos com o governo federal. Não só eu participei

dessa  decisão,  representando  o  governo  de  Minas  como  Secretário  de

Desenvolvimento  Social,  mas  também os  outros  Secretários.  Presidi  o  Fórum  de

Secretários de Assistência Social e, naquele momento, fizemos a entrega do cadastro

de Minas ao governo federal. Está correta a lembrança de V. Exa. e do Deputado

Adelmo. Esse cadastro era basicamente do Jequitinhonha. O Rio Grande do Sul e

outros Estados também tinham o Bolsa-Escola.

Naquele momento, entregamos esse cadastro, para que fossem unificados em um

programa os programas para as famílias em situação de vulnerabilidade no Brasil,

que veio a ter o nome de Bolsa-Família. Estou resgatando essa história porque fui eu

que entrei em entendimento com o então Governador Aécio Neves, que me disse

para passar o cadastro ao governo federal, para que, com uma única base de dados,

o governo federal pudesse executar um único programa de transferência de renda.

Esse  entendimento  foi  feito  com  todos  os  Estados  e  uma base  de  dados  única

possibilitou  a existência de um único programa -  naquele  momento,  entendíamos

correta a decisão do governo federal, e acompanhamos o programa.

O que quero dizer é que tenho a consciência tranquila. Creio que eu e os outros

Deputados ligados à assistência social dos Estados fizemos o correto: não adiantava

termos  vários  programas  em  vários  Estados.  Assim,  hoje  temos  apenas  um

programa, o Bolsa-Família, para cuja implantação o instrumento importante de que o

governo  dispunha  era  a  base  de  dados  de  Minas  Gerais.  Muito  obrigado  pela

oportunidade de fazer esse esclarecimento, após a provocação do Deputado Adelmo

Carneiro Leão.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado João Leite. Quero aproveitar os

apartes feitos pelos Deputados Adelmo Carneiro Leão e João Leite para esclarecer

que faço uma análise das diferenças programáticas entre os projetos e que, no nosso

entendimento, a Lei de Diretrizes Orçamentárias não dá a prioridade necessária aos

investimentos nos setores sociais, o que vamos procurar corrigir com emendas a ela.
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Mas já fiz e reitero a ressalva de que têm todo o nosso respeito as pessoas que

conduzem projetos que não sejam exatamente os nossos. Assim, já fiz elogios ao

próprio Governador Anastasia, às Secretárias Renata Vilhena e Ana Lúcia Gazzola e,

certamente,  ao  Deputado  João  Leite,  que  foi  Secretário  de  Estado  e  Secretário

Municipal,  à  época do Prefeito  Patrus  Ananias,  e de quem somos colegas desde

quando éramos Vereadores - sei do comprometimento que tem com os mais pobres e

com as questões sociais e não poderia deixar de reconhecer e elogiar publicamente o

seu trabalho.

Mas,  repito,  estou  fazendo  uma  análise  voltada  mais  para  as  diferenças  de

concepção e de programas apresentados. Aproveito até para recomendar a leitura de

um jornal de balanço, “Agir! por Minas e pelo Brasil”, do Bloco Minas sem Censura,

contra o estado de exceção. Ajudou-nos na escrita do editorial do jornal o Deputado

Sávio Souza Cruz, mentor do nome do Bloco Minas sem Censura, que ali escreve

sobre  o legado perverso  de  Aécio,  que estabeleceu quatro  mitos.  O primeiro,  do

choque de “marketing”; o segundo, de que o Estado cresce acima da média brasileira,

o  que  não  é  verdade  -  cresce  menos  -;  o  terceiro,  que  chamamos  de  mito  da

unanimidade mineira, que também não é verdade - os movimentos sociais em greve

e o Bloco Minas sem Censura quebraram esse mito -; e o quarto, do líder moderno,

democrático, probo e dinâmico, que agora podemos desmontar com muita clareza a

partir de casos como o da Cidade Administrativa, o do Mineirão - com processos por

ausência  de  licitação,  entre  outros  -,  o  dos  fichas-sujas,  o  da  Assembleia

homologativa, o do paraíso hoteleiro - com o Fasano pagando R$12.000,00 por um

prédio tão imponente -, o do autoritarismo diante das greves, o do salário regional

imaginário, etc. Enfim, o jornal traz o balanço que fizemos - com a ajuda dos dados

apresentados pelo Deputado Adelmo Carneiro Leão - do que chamamos de o legado

perverso de Aécio Neves.

Agora queremos contribuir para que o governo Anastasia não siga na mesma toada

e  rompa  com  esse  passado,  que  de certa  forma  ele  deve  ao  Governador  Aécio

Neves. De qualquer forma, ele não pode ficar escravo desse passado nem escravizar

Minas  aos  interesses  futuros  do  ex-Governador  Aécio  Neves,  que  quer  se  tornar

Presidente da República. Ou seja, Minas não pode ficar refém do passado de Aécio
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ou das suas pretensões futuras. O Governador Anastasia tem de se impor com um

novo  projeto  -  um  projeto  que  tenha  o  rosto  social  evidenciado,  não  o  rosto  do

“marketing”  e  desse  legado  perverso.  Então,  recomendo  a  todos  a  leitura  desse

jornal, que podem encontrar no “site” do Minas sem Censura ou com os Deputados

do Bloco e que explica bem todo esse procedimento que expus rapidamente.

Sr.  Presidente  e  colegas  Deputados,  não  poderia  deixar  de  falar  deste  legado,

talvez até muito triste para Minas Gerais: a dívida de R$67.000.000.000,00. Na época

do Itamar, a dívida era de R$14.000.000.000,00, herdada do governo Azeredo, que

fez um acordo perverso de pagamento de dívida com Fernando Henrique,  o qual

persiste até hoje. Portanto, essa dívida se estabeleceu de R$14.000.000.000,00 para

R$67.000.000.000,00,  mostrando  que  o  déficit  zero  foi  apenas  uma  jogada  de

“marketing” eleitoral, e não, a realidade mineira. Creio que isso colocou para baixo

toda aquela dubiedade que existia em relação a Minas Gerais. Nosso Estado está

endividado, e o choque de gestão massacrou o serviço público em Minas Gerais.

No entanto, essas duas marcas de Aécio Neves agora têm de ser combatidas e

revertidas. Elas não podem ter continuidade no governo Anastasia porque Minas não

pode continuar sofrendo como sofreu nestes oito anos.

Com base nisso,  Sr.  Presidente,  eu  e  o  Deputado  Antônio  Júlio  ficamos  neste

primeiro ano na Liderança do Bloco Minas sem Censura e fizemos uma análise das

emendas que deveríamos apresentar para modificar esse quadro da Lei de Diretrizes

Orçamentárias - LDO. E, ao modificá-lo, buscamos fazer emendas. Como o tempo é

curto, apenas anunciarei quais seriam as principais dessas emendas. Depois faremos

o destaque delas para podermos, então, discutir com maior precisão.

Uma das nossas emendas é a Emenda nº 71, que também foi feita pelo Deputado

Adelmo Carneiro Leão,  sobre a questão da saúde.  Trata-se de uma emenda que

coloca o investimento na saúde na marca dos seus 12%. Mas, para fazer isso, retira

qualquer dubiedade em relação a investimentos que venham de outros setores, como

a Copasa, que é uma empresa pública e, portanto, não pode ser considerada como

recurso próprio do Estado de Minas Gerais. Esse truque não pode continuar a existir.

Pega-se um recurso que é da empresa Copasa e se coloca como se fosse recurso

investido pelo caixa do Estado. Mas não é assim. A Copasa é uma empresa que
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cobra taxa de água e de esgoto; portanto, tem seu recurso próprio. É óbvio que isso

não pode ser  considerado no caixa  do  Estado como recurso  da  saúde.  Algumas

pessoas dizem: “Mas ela faz investimento em saneamento”. Mas é investimento em

saneamento da Copasa, e não, do caixa do governo do Estado. Portanto, o caixa do

governo do Estado é que deve 12% do orçamento para a saúde pública.

Essa questão precisa ficar bastante clara, mas tenho certeza de que durante esse

período faremos isso.  Essa é uma das emendas apresentadas  pelo Bloco e pelo

Deputado Adelmo Carneiro Leão. Essa emenda que trata sobre a saúde prevê que

serão destinados mais alguns milhões importantes para a saúde pública em Minas

Gerais. Sendo assim, deslocaremos as outras prioridades para a prioridade da saúde

pública. É uma forma diferenciada para clarear o que pensa o modelo neoliberal e

suas prioridades e o que pensa o modelo democrático-popular, do ponto de vista da

saúde pública.

A segunda emenda que gostaria de destacar diz respeito à educação, a Emenda nº

74. Essa emenda deixa claro que tiraremos do cálculo de investimento da educação,

melhor palavra aqui encontrada. Esse investimento com a educação não pode ficar

na faixa de 20%, além dos inativos. Os inativos não podem ser considerados. Eles

são  o  custeio  do  Estado  com  os  aposentados.  No  entanto,  o  custeio  é  com  a

educação. Isso também já ficou claro no parecer do Tribunal de Contas do Estado,

mas que o governo não respeita. Então, o Tribunal de Contas também faz de conta

que isso não é para valer e não pune o Governador do Estado. Porém, o investimento

que deveria ser de 25% cairá para cerca de 19%, no máximo 20%, em relação à

educação.

Como já disse, essa emenda, Deputada Maria Tereza Lara, possibilitará um bom

acordo com os professores, com o Sind-UTE, além de melhorar o ensino público em

Minas Gerais. Para isso, basta que o governo queira, pois terá de deslocar - como

estamos fazendo na peça orçamentária - a prioridade para esse ponto dos 25%, e

não, prioridade para outras “brasilinhas” do Aécio e outras questões mirabolantes que

não dizem respeito à prioridade real do Estado com o sistema educacional. Investir o

recurso é pouco onde se tem prioridade, mas não se deve investir  onde não seja

prioritário por ser peça eleitoral,  por exemplo. Aqui está um bom exemplo de uma
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emenda que possibilita essa diferenciação.

Uma terceira emenda importante é a de nº 75, que diz respeito à revisão geral do

servidor público. O governo federal, por meio do Presidente Lula, tomou uma atitude

corajosa. Vocês se lembram de que, na época do Fernando Henrique, reajustar o

salário mínimo era uma novela. Quase não havia isso. Era um blá-blá-blá dizendo

que  geraria  inflação.  O  Deputado  Vanderlei  Miranda  deve  se  lembrar  disso.  No

entanto, o contrário se mostrou: o Presidente Lula aprovou o projeto de superação do

salário mínimo com ganhos reais acima da inflação, e agora já é lei exercida todo

ano. E isso não gerou inflação, pelo contrário, gerou riqueza: as pessoas passaram a

consumir mais; o Brasil cresceu, desenvolveu-se, criou emprego e gerou renda. O

crescimento do salário mínimo foi fundamental nesse procedimento.

Hoje  temos  uma  lei:  pega-se  a  média  dos  dois  últimos  anos,  calcula-se  o

crescimento do PIB, desconta-se a inflação e reajusta-se o salário para acima da

inflação, ou seja, é a inflação mais o crescimento médio dos dois últimos anos do PIB.

Todo ano teremos aumento do salário mínimo acima do aumento inflacionário, até a

data estabelecida pela lei, que não me lembro se é 2016 ou algo semelhante a isso.

Assim, até lá teremos aumento do salário mínimo todo ano. Para o ano que vem, o

salário mínimo já será de R$616,00. Será a inflação mais o ganho do crescimento do

Brasil, do PIB. Isso tem feito crescer a economia brasileira, ao invés de decrescer, e

foi uma experiência muito positiva.

Por que não fazer o mesmo em Minas Gerais em relação aos servidores públicos?

É  o  que  colocamos  aqui.  Exatamente  essa  política  de  fazer  essa  média  do

crescimento do ICMS e descontar o crescimento vegetativo da folha, que, segundo a

Secretaria, é em torno de 1,83% - e colocamos isso até mesmo para mostrar o nosso

senso de responsabilidade. Com isso, as negociações com o servidor público, todo

esse conflito anual acabaria, Deputado Vanderlei, e se estabeleceria uma regra por

meio da qual o servidor público saberia que anualmente teria reajuste, calculando o

crescimento da receita e descontando o crescimento vegetativo. É possível fazer o

que o Bloco Minas sem Censura está propondo - isso para não dizer que só fazemos

oposição, que não temos proposta. Aqui está mais uma, uma proposta concreta, que

ajudará também o crescimento econômico de Minas Gerais.
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Além disso, o Deputado Celinho do Sinttrocel e eu temos um projeto de salário

mínimo regional,  que não está aqui,  na LDO, mas que é outra proposta que está

circulando, para que tenhamos em Minas Gerais mais dinheiro no bolso dos mais

pobres  para  circular  no  mercado  interno  mineiro.  São  proposições,  portanto,  que

visam ao crescimento e ao desenvolvimento do trabalho, coisa com que o governo do

Estado nunca se preocupou. Ele se preocupa é com o contrário: choque de gestão,

déficit zero e essas balelas de oito anos de neoliberalismo mineiro. Então essa é uma

emenda que também destacamos como importante.

Faço um parêntese para lembrar que, das 27 emendas apresentadas pelo Bloco,

sabe, Deputado, quantas foram acatadas pelo governo? Apenas uma. Todas essas

que estou  relatando foram rejeitadas  no parecer;  todas.  Apenas  uma emenda foi

aceita. Depois falarei sobre ela, que também é uma emenda importante, mas mais de

papel fiscalizatório do que propositivo, de mudar a relação da organização do Estado

para enfrentar problemas sociais que ele vive. As outras 26 foram rejeitadas, fora as

dos  nossos  parlamentares,  que  foram  várias,  se  não  me  engano,  quase  todas

também rejeitadas, não por perseguição, mas por concepções diferenciadas. Mas,

enfim, essa é uma emenda que também queríamos destacar.

Outra emenda importante é a de nº 76, que também é uma boa discussão com o

governo. Ele fala em choque de gestão, nós falamos em Orçamento Participativo.

Estamos convencidos de que é possível fazer o Orçamento Participativo no Estado,

Deputada  Tereza,  que  já  é  feito  em  Betim,  por  exemplo,  e  já  foi  feito  em  Belo

Horizonte  na  nossa  época.  Estamos  propondo  na  Emenda  nº  76,  a  criação  do

Orçamento  Participativo  no  Estado.  Quando  o  Deputado  André  Quintão  falar,

certamente  relatará  as  experiências  de  participação popular  que ele  comanda na

Assembleia Legislativa por meio da Presidência da Comissão, mas já apresentamos

a Emenda nº 76, que contrapõe a ideia do choque de gestão à ideia do Orçamento

Participativo.

Há várias emendas, que não vou ler, relativas ao melhor controle do Estado. Mas

uma outra emenda importante a ser  destacada -  para não dizer  que apenas nós

fazemos  emendas  interessantes  -  é  inspirada  em  uma emenda  constitucional  do

Senador  Aécio Neves.  Ele  tem dito,  entre outras  questões,  que é  preciso  ter  um
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cuidado  maior  com  os  Municípios  e  com  o  pacto  federativo.  Ele  apresentou  no

Congresso Nacional uma emenda para que, quando o governo federal fizer algum

desconto de IPI,  como o Presidente Lula fez com a rede de geladeiras, não haja

prejuízo  para  os  Municípios  do  Estado,  que  seja  descontado  o  repasse  e  os

Municípios sejam compensados. Acho que é uma matéria interessante do Senador

Aécio Neves, e a apresentamos aqui. Ele foi Governador durante oito anos e poderia

ter  começado  em  casa,  apresentando  a  emenda  aqui,  mas  o  fez  lá,  e  nós

aproveitamos a ideia aqui.  Não como o Lula fez,  reduzindo a alíquota para fazer

crescer a economia, pois quando é feito aqui é para aliviar setores que não precisam

tanto, pois são muito ricos e poderosos. Mas que se faça a mesma coisa para que

Betim, Montalvânia, o Norte de Minas, a Zona da Mata, nossa querida São João do

Manhuaçu, enfim, para que os Municípios não sofram tanto. Mas a emenda Aécio

Neves foi rejeitada também, ou seja, pimenta no olho do outro é refresco; para a

Dilma serve, para o Anastasia não. Isso é para mostrar um pouco como o Senador

Aécio Neves age. Como aconteceu com as leis delegadas, ele reclamou de medida

provisória. Fiquei bobo, não acreditei e pensei: esse Senador está falando de medida

provisória,  ele  que  é  campeão  de  leis  delegadas;  alguém  pode  acreditar  na

sinceridade dessas palavras? Aqui  também é a mesma coisa,  tentamos reduzir  o

prejuízo dos Municípios quando se descontar o ICMS, mas a emenda foi rejeitada.

Apresentamos  também  emendas  com  o  mesmo  objetivo  para  fazer  uma

fiscalização  mais  adequada,  aproveitando  uma  emenda  apresentada  pelos

Deputados  Rodrigo  de  Castro  e  Domingos  Sávio,  do  PSDB,  pela  qual  todos  os

empréstimos  feitos  pelo  BNDES  aos  Municípios  sejam  publicados.  Fiz  a  mesma

emenda  para  o  BDMG.  É  uma  boa  emenda  fiscalizatória  do  PSDB  em  âmbito

nacional, e espero que seja aprovada lá, mas aqui ela “tomou bomba”. Portanto, a

emenda do PSDB serve para a Dilma, mas não serve para o Anastasia. Falo isso

para o nosso eleitor saber como age o PSDB.

Enfim, essas são algumas das emendas, não citarei todas. Após conceder aparte à

Deputada Maria Tereza Lara, vou concluir mostrando as diferenças entre a concepção

da LDO apresentada pelo governo Anastasia e ex-governo Aécio Neves e a nossa, do

ponto  de  vista  do  projeto  democrático-popular,  se  fôssemos  do  governo.  Essas
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emendas deixam claro concepções diferentes de enxergar o Estado mineiro, que não

estão apenas no papel,  mas já  foram executadas  pelo  ex-Presidente Lula e  pela

Presidenta Dilma. É um exemplo prático do que já fizemos e do que pode ser feito

aqui.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Nobre companheiro Deputado Rogério

Correia,  Líder  do  nosso  Bloco  Minas  sem  Censura,  cumprimento-o  pelo  papel

importante de Líder da Oposição nesta Casa, oposição propositiva sobretudo no que

diz  respeito  às  greves  dos  funcionários.  Todo  o  tempo  houve  um  trabalho  para

solicitar  e  exigir  o  diálogo  e  encontrar  soluções.  Esse  é  o  verdadeiro  papel  do

Parlamento e da democracia.

Todas essas emendas, Deputado Rogério Correia, são na linha de solicitação de

transparência ou de fortalecimento das políticas  públicas sociais,  principalmente a

saúde  e  a  educação.  A Emenda  nº  29  não  foi  regulamentada,  mas  na  Câmara

Federal,  a  partir  da  LDO,  o  governo  federal  estabelece  os  critérios  de  uso  dos

recursos da saúde. Aqui também é o momento certo para que, por meio da LDO, já

que não há a  regulamentação da emenda,  embora  seja  isso  o  que defendemos,

possamos  regulamentar  os  recursos  da  saúde.  Podemos  e  devemos  fazê-lo.

Sabemos  que  há  um  problema  seriíssimo,  sabemos  que  há  necessidade  de

ampliação de recursos na área de saúde. Sabemos também que o SUS é referência

mundial. Em termos teóricos, é o melhor projeto de saúde pública que temos. Mas, na

prática, falta um investimento maior. Se compararmos com outros países, com países

que possuem projetos de saúde pública, o Brasil é um dos que investe menos. Então

temos de ampliar os investimentos.

Isso  é  investimento  e  não  gasto,  para  se  trabalhar  com  saúde  e  educação.

Educação  também  é  saúde,  porque,  se  temos  um  povo  educado,  formado,  as

pessoas previnem, têm condições de cuidar da própria saúde, sem necessidade de

hospital, que é apenas em último caso. Queremos investimentos na educação e na

saúde preventiva, com academias populares, como vimos na nossa cidade, Betim,

onde há 13. O número é coincidência, mas é simbólico. Então, quando o povo tiver

acesso a medidas adequadas de prevenção, não precisaremos usar recursos com

hospitalização e  remédios,  mas,  sim,  com alimentação,  escola,  cultura,  esporte  e
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lazer.

Então, Deputado Rogério Correia, voltando à questão da greve da educação, o piso

salarial é importante, mas também é preciso investimentos em formação permanente.

Defendemos isso, o Sind-UTE também defende. Para isso são necessários recursos.

Não  há  como  estabelecer  prioridade  na  saúde  e  na  educação  sem  priorizar  os

recursos de investimentos. Então, esse é um momento propício. V. Exa. está expondo

todas as nossas indicações com esse objetivo, ou seja, são propositivas. Gostaria de

lembrar que Betim está perdendo - no ano passado, neste e no próximo ano -, só em

ICMS solidário, R$40.000.000,00 por ano. Então tem de haver o ressarcimento disso.

Essa proposta não é apenas para Betim, mas também para todas as cidades que

perderam. Isso é justo e legítimo. São cidades que arrecadam muito, mas têm um

gasto imenso. Encerrando, quero dizer que, de fato, este é um momento importante,

propício para, por meio da LDO, definirmos, verificarmos com clareza o projeto que

queremos.  Não  apenas  no  discurso,  mas  também  na prática.  Há  a  questão  das

contradições,  aquilo  que  se  solicita  do  governo  federal,  com  certeza,  devemos

continuar debatendo. Temos força política para fazer com que aconteça o mesmo em

Minas Gerais. Obrigada.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputada Maria Tereza. Quero apenas,

Deputada, dizer o seguinte. V. Exa. mencionou muito bem a nossa relação com o

governo, que foi, durante todo esse período – pode às vezes ter parecido dura -, mas

foi democrática e respeitosa. Sinceramente falando, penso que o governo não teve

com o Bloco a mesma relação. O governo apostou primeiro que o bloco de Oposição

não existisse, jogou todas as fichas para não permitir a constituição do Bloco. Mas

conseguimos unificar os partidos, que estavam em torno da campanha de Hélio Costa

e Patrus Ananias, e o constituímos. Em vez de investir no diálogo com o Bloco, para

negociar o que propusemos, com uma pauta, até a dos servidores, o governo passou

todo o primeiro semestre, tentando desarticular o Bloco, procurando fazer com que

deixasse de existir.  Então emissários  do  governo,  gente  importante,  vinham  para

conversar com Deputados para tentar tirá-los do Bloco, em vez de negociar. Ora, é

muito mais fácil  abrir  um diálogo político com a Oposição. O sistema democrático

funciona assim. Existe a Oposição, então dialoguem com ela também no Parlamento.
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Estamos abertos para discutir  com o Governador  Anastasia e com os Secretários

quando  eles  quiserem.  Precisamos  priorizar  um  diálogo  democrático  com  o

Governador do Estado. Não podemos dialogar evidentemente com o projeto de 2014

dos tucanos, porque é outra coisa. Mas com o projeto do Governador para Minas

Gerais estamos - o Deputado Célio Moreira me lembra muito bem - abertos a esse

processo  de  democracia  e  de  construção,  estamos  abertos  ao  diálogo  para

apresentar propostas, proposituras etc. Quero agradecer também ao Daniel, nosso

assessor, pelo estudo belíssimo que fez da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO -,

que  apresento  aqui.  Depois  disponibilizaremos  esse  estudo  completo,  mostrando

essas diferenças.

Antes de conceder aparte ao Deputado Tenente Lúcio, quero apenas concluir algo

que julgo importante: a negociação com os servidores. Colocamos a negociação real

com os  servidores  públicos e  esperamos que  o governo cumpra  o compromisso.

Vejam bem, desobstruímos toda a pauta. Os Deputados estão vendo que hoje há

projetos de lei aos montões aqui, desde ontem. Esses projetos estão sendo votados

sem obstrução,  não estamos  fazendo os  encaminhamentos  -  estamos discutindo,

como é evidente que ocorra no sistema democrático, mostrando as diferenças - mas

estamos votando todos os projetos. Certamente se obstruíssemos, ficaríamos aqui

mais um bom tempo, uma semana, e talvez não houvesse quórum. Mas fizemos uma

negociação e esperamos sinceramente que o governo a cumpra, porque o governo

se  comprometeu,  Deputadas  e  Deputados,  a  realmente  negociar  -  e  não  é

negociação para inglês ver - com os servidores públicos, em especial os da educação

e os da saúde, para encontrar uma decisão respeitosa e de diálogo.  Cobraremos

isso. Foi um acordo feito, e, por isso, desobstruímos a pauta.

Queria apenas, para conceder aparte ao Deputado Tenente Lúcio, fechar fazendo

esse  balanço  das  diferenças  expostas  e  das  proposituras  do  bloco.  Avalio  que

tivemos um semestre produtivo, do ponto de vista da aprovação de projetos de lei e

do trabalho da Assembleia Legislativa como um todo, do trabalho do conjunto dos

Deputados,  os quais parabenizo. Mas quero fazer  um balanço mais específico do

nosso Bloco. Foi um trabalho também produtivo do Bloco Minas sem Censura, às

vezes incompreendido parte do próprio governo e por parte da imprensa. Há jornal
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que até  proíbe  escrever  o nome Minas sem Censura e  Deputados do Bloco não

podem aparecer no jornal. Mas isso é uma incompreensão, parte do legado aecista

autoritário. Esperamos que os tempos agora sejam outros e que esse legado aecista,

aquilo que chamamos - e chamo atenção de novo para o jornal - de legado perverso

de Aécio Neves, seja parte do passado. O Governador Anastasia tem condições de

construir  o  governo  dele,  com  a  cara  dele,  diferentemente  do  passado  aecista

perverso, que julgamos não ter evoluído.

O Deputado Tenente Lúcio (em aparte)* - Agradeço-lhe, Deputado Rogério Correia,

pelo aparte. Farei uma pergunta a V. Exa., e a resposta poderá vir depois do recesso;

não faço questão realmente que V. Exa. responda agora, até porque não dará tempo.

V. Exa. sempre prega e elogia o Orçamento Participativo e critica o choque de gestão

do, à época, Governador Aécio. Em Uberlândia, tivemos um modelo de Orçamento

Participativo do Prefeito Zaire Rezende, com uma chapa com o PT, com o Orlando

Rezende.  Ele  ganhou  a  eleição  com  160  mil  votos,  governou  quatro  anos,  fez

algumas  centenas  de  reuniões  do  Orçamento  Participativo,  nomeou  delegados  e

assim por diante. Ele caiu de 160 mil votos para 18 mil votos na reeleição. Com a

máquina toda na mão, ele não foi nem para a reeleição. V. Exa. não terá tempo para

responder,  mas  aceito  a  resposta  depois.  V.  Exa.  é  uma pessoa capacitada  que

admiro. Obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Está bem, Deputado Tenente Lúcio. Obrigado. Não

posso fazer uma análise de Uberlândia porque não conheço bem a política de lá.

Talvez o Deputado Elismar Prado, em outra oportunidade, nos ajude. Mas aqui em

Belo  Horizonte  o  Patrus  Ananias  lançou o  Orçamento  Participativo  e  depois  dele

foram reeleitos o Célio de Castro e o Fernando Pimentel. O PT continua na Prefeitura.

Enfim, o Orçamento Participativo foi peça muito importante em Belo Horizonte e virou

uma marca nacional. Não posso responder pelo caso específico de Uberlândia, mas

certamente outras análises devem ser feitas. Agradeço o aparte do nobre Deputado.

Iremos estudar também o caso de Uberlândia. Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.

Deputados,  agradeço a atenção, a compreensão e a paciência que todos tiveram

comigo  durante  este  semestre.  Espero  concluirmos  nossos  trabalhos  de  forma

exemplar,  engrandecendo,  mais  uma vez,  o  Estado  de  Minas  Gerais  e  o  nosso
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Parlamento. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.

O  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.

Deputados, não responderei ao Deputado Tenente Lúcio. Deputado Rogério Correia,

lembro-me  de  que,  quando  participamos  do  governo  Patrus,  acompanhei  muito

diretamente  os  programas,  as  atividades,  as  ações  relacionadas  ao  Orçamento

Participativo. Em nenhum momento, com quem quer que seja, transformamos esse

instrumento em ação eleitoreira.  Ele não se coloca na lógica de eleger  ou não o

gestor  na  próxima  eleição,  mas  na  lógica  da  construção  da  cidadania.  Minha

convicção, Tenente Lúcio e demais Deputados, é que o Orçamento Participativo é

uma das obras mais importantes, considerando-se a lógica da efetiva participação

popular e da construção da cidadania.

Quero citar um exemplo de Belo Horizonte. Quando começamos, a cada ano, com

o Orçamento Participativo, - e o Rogério participou conosco, durante todo o tempo -,

as comunidades locais tinham a prerrogativa e a oportunidade de indicarem as obras

prioritárias  em  cada  região,  frente  a  um  recurso  determinado  para  o  Orçamento

Participativo. Vimos que, em cada local, em cada bairro e em cada comunidade, as

prioridades estavam muito vinculadas aos interesses mais próximos da população.

No momento  seguinte,  essas obras  eram discutidas  em um coletivo  maior,  até a

última reunião, quando o conjunto das proposições era considerado e estudado, a fim

de se fazerem as escolhas compatibilizadas com os recursos disponíveis, em uma

situação  em  que  as  demandas  eram  muito  maiores  que  a  possibilidade  de  uma

realização. O que vimos de mais extraordinário, além da eventual possibilidade de

reeleição ou de manutenção eleitoral do processo, foi a grandeza dos eleitores mais

simples desta  Capital.  As pessoas mais  humildes tiveram a grandeza de,  em um

encontro, em uma plenária, dizerem: “O que estou reivindicando é muito importante

para mim, mas deixarei de votar no meu projeto e votarei no projeto da comunidade

vizinha, em função da necessidade, por ele ser maior e porque a obra que vai ser

realizada lá  é mais importante.”  Essa é a construção do Estado Democrático que

queremos.

A  Luzia  também  esteve  nesse  processo  e  poderá  dar  seu  testemunho.  Não
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contabilizo jamais, ou seja, não considero os votos que teremos a mais em função do

Orçamento Participativo, porque o que mais vale é a cidadania que se constrói em um

processo como esse. Então essa é resposta que dou ao Deputado Tenente Lúcio, em

relação ao Orçamento Participativo, como testemunha e em razão da vivência que

tive no processo.

Antes de tratar especificamente da LDO, considerando que isso tem repercussão

sobre o orçamento futuro do nosso Estado e no seu desenvolvimento, quero expor

duas questões que, em função do clima que estávamos vivendo aqui  e de outras

questões que, no meu entendimento, eram mais relevantes naquele momento, não

pude  tratar  aqui.  Uma  delas  aconteceu  em  Uberaba.  A outra  trata  da  Reserva

Ecológica de Arêdes. Fiz essa intervenção considerando o conteúdo da matéria que

nos fora trazido naquele momento.

Tive  oportunidade,  depois  daquele  debate,  de  ouvir  outras  ponderações.  Fui

motivado a conversar com uma pessoa, um colega ex-Deputado desta Casa, que deu

contribuição importante para que esse processo pudesse vir à Assembleia Legislativa.

Ele antecedeu, em função de sua luta, até mesmo a criação da Estação Ecológica de

Arêdes.  Pelas  audiências  públicas  que  realizou,  é  importante,  mesmo  após  a

aprovação do projeto, que registremos nesta Casa que o Deputado Padre João fez

diversas  audiências  públicas  num  tempo,  há  aproximadamente  seis  anos,  que

antecedeu a criação da reserva ecológica ou da Estação Ecológica de Arêdes.

Foi  demonstrado  claramente,  naquelas  audiências  públicas,  que  o  tráfego  de

caminhões com minério na BR-040 criaria as mais diversas situações - não somente

em função do tráfego das carretas que transportavam o minério, mas também em

função da natureza, do método, da forma de transporte, que resultaria na queda de

parte desse minério sobre o leito da rodovia. Haveria uma condição de muito maior

risco para todos os que transitavam pela BR-040, em função desse tipo de transporte.

Por isso mesmo, foi proposta uma alternativa, a construção de uma rodovia paralela,

para garantir o tráfego apenas dos veículos que transportavam minério.

Quero  dizer  que  a  Assembleia  Legislativa  acertou  quando  votamos  aqui  a

construção dessa rodovia. O que fizemos foi resultante também da contribuição de

muitas pessoas que nos antecederam. Parabenizo o esforço, muito importante, do
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Deputado Padre João, por convencer e permitir  que o projeto chegasse aqui para

construir  uma  alternativa,  que  garantisse  mais  que  um  ambiente,  mas  algo  mais

importante e urgente, a vida das pessoas.

Com isso, empresas serão favorecidas, o que faz parte do nosso Estado plural, que

deve construir as condições necessárias para que a própria iniciativa privada possa

desenvolver suas atividades, com maior segurança para o progresso de nosso país.

Muitas vezes há quem diga que, sendo uma rodovia para atender a demandas de

empresas mineradoras, não seria relevante para o Estado. Foi relevante e importante

o que fizemos. Essa rodovia, cuja construção está aprovada, atende interesses de

grandes mineradoras. Foi citada a Vale, cuja maioria das ações está sob controle do

Estado brasileiro. O mais importante parceiro controlador da Vale é o nosso governo

federal.  Queremos que a Vale prospere, que possa desenvolver atividades para o

crescimento do Brasil, para gerar mais riqueza e empregos. Queremos até mesmo

que, na lógica de ser mineradora, o que tenho colocado aqui com muita clareza, ela e

todas as demais mineradoras contribuam também do ponto de vista tributário para

podermos fazer com que esses tributos cheguem às pessoas que mais necessitem

deles para o desenvolvimento. A Vale hoje é presidida, Carlão, por uma pessoa que

conheci pouco. Conheço o perfil do Murilo Ferreira, filho de uma das pessoas mais

nobres,  mas  doces  e  mais  comprometidas  com  a  vida  que  tive  o  privilégio  de

conhecer e com quem pude conviver. Seu pai foi um dos pesquisadores pioneiros no

combate à doença de Chagas e no seu tratamento. Um pediatra que atendia qualquer

um de nós em todos os momentos do dia e da noite, com generosidade, e a quem

confiávamos nossos filhos nas condições mais adversas. Ele nos dava tranquilidade.

Posso dizer que o Dr. Humberto Ferreira, que foi meu professor e patrono da minha

turma, também foi uma das pessoas que trouxe consigo mais do que a dimensão de

ter  a  fala  dos  anjos,  de  mover  montanhas,  a  dimensão  do  amor.  Uma  pessoa

extraordinária. Ele e a sua esposa, D. Nívia, que continua dando sua contribuição

importante na assistência social em Uberaba, certamente constituíram um berço no

qual forjaram Murilo Ferreira para poder servir à Vale e, servindo à Vale, servir ao

Brasil. Quero deixar aqui registrada essa consideração.

Outra consideração que atinge diretamente os  interesses regionais  do Triângulo



1952
____________________________________________________________________________

Mineiro, de modo muito especial a nossa Uberaba, é uma doação feita por parte do

governo, atitude louvável que toda a Assembleia Legislativa aprovou. Então não é

uma condição de nós, Deputados do Triângulo Mineiro, mas de todos os Deputados

de Minas Gerais, que compreendemos a importância dos investimentos que se fazem

naquela região, por meio do gasoduto, cuja responsabilidade é do governo do Estado

de Minas Gerais, e por meio da Petrobras, que tem o compromisso de fundar uma

indústria  de  transformação  do  gás,  de  produção  de  fertilizantes  nitrogenados,

produzindo um componente importante do campo, da atividade da agricultura, esse

fertilizante  tão  fundamental,  barateando-o  e  disponibilizando-o  mais  próximo  dos

produtores. Lá é um lugar importante na produção. E, fundamentalmente, dando ao

Brasil a possibilidade de se tornar independente do jogo de mercado internacional,

facilitando, portanto, o desenvolvimento da nossa agricultura. Isso é muito positivo.

Quero  registrar  a  minha  alegria  de  poder  participar  desta  Assembleia  Legislativa

neste momento em que votamos projetos dessa envergadura e importância para o

desenvolvimento  de  Minas e  do  Brasil,  e  tantos  outros  aqui  já  assinalados pelos

nossos colegas, que não quero repetir.

Agora falarei especificamente sobre a nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias, a lei

mais importante que vamos votar neste semestre, que tratará de como o Orçamento

do Estado de Minas Gerais deverá ser constituído e aplicado no Estado, na saúde, na

educação e no desenvolvimento. Ficarei detido mais especificamente nas questões

relativas à saúde e ao desenvolvimento, mas quero tratar de algumas questões que

afetam  tanto  a  concepção  da  LDO  quanto  a  própria  aplicação  e  construção  do

Orçamento do Estado de Minas Gerais.

Antes, gostaria de dizer que, neste semestre, fizemos reuniões muito importantes

para  tratar  de  temas  significativos  nas  diferentes  áreas do  desenvolvimento  e  do

conhecimento  de  responsabilidade  da  Assembleia  Legislativa.  Fizemos  isso

praticamente em todas as áreas. Na área da saúde, fizemos debates, discussões e

audiências  públicas  importantes  para  podermos  revelar  e  conhecer  mais

profundamente como são e como estão a política e as ações de saúde no nosso

Estado.

Agora  mesmo,  ainda  esta  semana,  participamos  de  uma  audiência  pública,
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presidida  pelo  nosso  colega  e  amigo,  Deputado  Gustavo  Corrêa,  para  tratar  das

questões do Ipsemg, órgão importante de Estado, que está sob o controle do governo

e tem o papel de cuidar das pensões, da previdência, mas também da saúde, como

plano de saúde para os servidores e servidoras do Estado de Minas Gerais. Pudemos

constatar,  na  discussão  da  reunião,  que  o  Ipsemg não  tem  recursos  suficientes,

diante do que ele oferece, para poder ter vida longa.

O Ipsemg está funcionando hoje com todas as precariedades e todos os problemas

lá denunciados, com a aplicação de uma parcela significativa de recursos originária

de  uma dívida  que  o  Estado  tem  com  a  instituição.  Dos  recursos  que  o  Estado

repassa para o Ipsemg, quase 30% deles constituem pagamento de dívidas, mais um

pouco  menos  de  suas  responsabilidades  patronais,  e  o  restante  é  fruto  da

contribuição dos servidores do Estado. O conjunto desses valores mantém o Ipsemg

como está. A conclusão é que a instituição tem de melhorar muito na contratação de

pessoal,  nos salários, na ampliação do atendimento,  na melhoria de infraestrutura

para atender a população de servidores públicos, inclusive os aposentados da região

metropolitana  e  de  todo  o  Estado  de Minas  Gerais.  Isso  implicará,  necessária  e

obrigatoriamente,  no  investimento  do  que  se  faz  hoje.  Portanto  está  desafiado  o

Ipsemg a fazer uma revisão da sua estrutura, do seu plano, para que possa ter vida

longa.

Nesse contexto, e estou colocando o Ipsemg aqui na nossa reflexão, porque ele

merece ser tratado neste momento e também porque o governo do Estado de Minas

Gerais  sempre  tem  contabilizado  os  recursos  aplicados  no  Ipsemg  para  poder

justificar o cumprimento da Emenda a Constituição nº 29, que, infelizmente, o governo

não reconhece, tendo em vista os princípios e as diretrizes estabelecidos por ela,

embora  apresente  uma  contabilidade  trôpega,  cheia  de  irregularidades,  incluindo

valores que não poderiam estar lá. Os valores aplicados para efeito do cumprimento

da Emenda à Constituição nº 29, destinados ao Ipsemg, contrariam o princípio do

Sistema Único de Saúde,  a Emenda à  Constituição nº  29,  que trata  do SUS,  as

nossas leis e, fundamentalmente, as decisões do Conselho Nacional de Saúde. Se

permitíssemos  que  fossem  contabilizados  os  recursos  do  Estado  para  efeito  de

cumprimento da lei,  considerando a aplicação do governo no setor de saúde, não
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deveria  ser  aquele  o  valor  apresentado  por  ele  na  contabilidade.  Ele,  quando

contabiliza  os  recursos  do  Ipsemg,  para  efeito  do  cumprimento  da  Emenda  à

Constituição nº 29, contabiliza os recursos da sua contribuição patronal, que seria o

único  valor  destinado pelo  governo à saúde,  mais  os recursos  do  pagamento  da

dívida, que, na verdade, não são recursos do Estado, representam dívida para com o

Ipsemg,  e  os  recursos  da  contribuição  pessoal  dos  trabalhadores.  Isso  afronta

decididamente o princípio do SUS, até porque o SUS é concebido como um sistema.

Além de ser universal, integral, ele proporciona atendimento gratuito. Assim sendo,

não poderíamos contabilizar a contribuição das pessoas, a não ser que, nessa lógica,

também se contabilizassem os recursos aplicados em outros planos de saúde, como

o da Unimed. Isso não pode estar proibido pela Constituição nem pelas resoluções

que tratam do atendimento à saúde.

Outra  questão  de  que  tratarei  é  o  setor  de  saúde  de Minas  Gerais.  Deputado

Celinho do Sinttrocel, se analisarmos todas as audiências públicas e todas as visitas

feitas,  veremos  que  elas  mostraram  que  o  sistema  de  saúde  está  por  merecer

atenção mais profunda e mais comprometida do governo do Estado. Aliás, o próprio

Governador Augusto Anastasia, em sua fala como candidato ao governo de Minas, se

comprometeu a investir recursos no setor da saúde, a melhorar o sistema de saúde.

O  que  está  aí  não  está  à  altura  das  promessas  do  Governador.  É  preciso

intervenções urgentes e imediatas em todos os setores da saúde.

Em  relação  aos  recursos  humanos,  há  uma  enorme  demanda  por  melhores

salários, por desenvolvimento em carreira, por condições dignas de trabalho e por

respeito  aos  direitos  dos  trabalhadores,  subscritos  pelo  Brasil  na  Organização

Internacional do Trabalho, direitos tais como a adicional por insalubridade, a adicional

noturno, à segurança no trabalho, ao pagamento efetivo de horas extras exercidas, à

prestação de concurso público e a salário digno.  Se visitarmos os hospitais -  e o

fizemos  -,  veremos  que  em todos  há  problemas  graves  de  falta  de  material,  de

medicamentos e de condições sanitárias adequadas. Se alguns hospitais de Minas

Gerais - e são vários nessas condições - fossem submetidos a uma análise, a uma

investigação  sanitária  um  pouquinho  mais  rigorosa,  certamente  deveriam  ser

fechados...
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Tomando como referência o Hospital João XXIII, nele, como em vários hospitais

importantes  deste  Estado,  faltam  responsáveis  técnicos  por  ações  efetivas,

importantes, a serem desenvolvidas. A informação que tenho é que, por exemplo,

faltam responsáveis técnicos em muitos hospitais para tratarem da destinação e do

acompanhamento do uso de sangue, das transfusões. É algo muito importante, e não

poderiam faltar  técnicos para exercerem tal função. Vimos no Hospital  João XXIII,

como disse o próprio Diretor da instituição, que as UTIs, onde pode haver mais de

duas dezenas de pessoas internadas, o número de técnicos com a responsabilidade

de cuidar dessas pessoas em grave situação de risco é insuficiente. Em todos os

hospitais encontraremos uma situação dessas.

A greve que ocorreu no Estado e que chegou a esta Assembleia Legislativa veio

para denunciar essa realidade, que ficou encoberta durante muito tempo, por causa

do discurso, da propaganda e da “eficiência” do governo, do “choque de gestão”, do

“déficit  zero”  e dos resultados  maravilhosos...  Até na democracia não existe essa

realidade. Se a greve dos servidores da saúde ocorreu, não foi porque as pessoas se

precipitaram  ou  tomaram  iniciativa  sem  conhecimento  do  governo,  que  tem  dito

insistentemente que não negocia com grevistas nem com servidores em estado de

greve.  O  governo  teve  oportunidade  de  dialogar,  discutir,  formar  uma  mesa  de

negociação, fazer um diagnóstico do Estado e buscar resultados necessários durante

meses seguidos. O sindicato dos trabalhadores da saúde propôs reuniões e chegou a

marcar  audiências.  Sr.  Presidente,  as  audiências  não foram marcadas  para o dia

seguinte  nem  para  a  semana  seguinte.  As  reuniões  foram  propostas  com

antecedência de um mês e, na véspera, eram sempre adiadas e transferidas para o

mês seguinte, e para o mês seguinte... Até que as pessoas se cansaram e adotaram

um dos últimos recursos dos servidores para chamar a atenção do governo. Quero,

reconhecendo  a  disponibilidade  da  Secretária  de  Planejamento,  dizer  que,  neste

momento,  ela  está  claramente  sinalizando  -  e  acho  isso  muito  positivo  -  que  o

encerramento da greve dos servidores da saúde poderá imediatamente implicar a

constituição  de  um  grupo  para  negociação.  Pelo  menos,  podemos  dizer  que  os

servidores do Estado de Minas Gerais que prestam seus serviços à saúde, com seu

sacrifício,  sua luta e seu movimento, despertaram o governo para a gravidade da
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situação. Que bom que o governo poderá agora ter uma mesa para negociar. Tenho a

expectativa de que os servidores, encerrando sua greve, imediatamente possam se

apresentar nessa mesa de negociações, a fim de que se possa fazer um diagnóstico

da saúde, no Estado, em seus diferentes locais de atendimento: nas maternidades,

nos hospitais, nas unidades de saúde e na própria Secretaria. Espero que possamos

ter um bom diagnóstico. Até hoje, o que temos mostra-nos que a situação é muito

grave. Por isso,  é urgente tratarmos essa questão,  a fim de melhorar  a vida dos

servidores e as condições de atendimento da população de Minas Gerais.

Não  é  possível  imaginar  que  podemos  melhorar  muito,  sem  o  cumprimento  da

Emenda à Constituição nº 29. Mais ainda: é possível imaginar que podemos melhorar

muito se o governo cumprir  a Emenda à Constituição nº 29.  Não tenho nenhuma

dúvida: se o governo deixar de contabilizar na saúde, para efeito do cumprimento da

Emenda  à  Constituição  nº  29,  e  cumpri-la  na  lógica  do  que  manda  o  Conselho

Nacional de Saúde, na lógica das diretrizes do Conselho Nacional de Saúde - o mais

importante  órgão  que  trata  da  saúde  -,  se  o  governo  cumprir  as  diretrizes  do

Conselho  Nacional  de  Saúde,  será  injetado  na  política  de  saúde  em  torno  de

R$1.000.000.000,00 a mais por ano. Isso certamente dará para melhorar a situação

da Funed, que não é boa. É importante salientar que recentemente a Funed realizou

concurso para preencher 300 ou 400 vagas. O número de pessoas aprovadas no

concurso foi maior que o de vagas, numa proporção de quase dois por um. Pois bem,

os concursados aprovados foram chamados, permaneceram lá algumas semanas ou

nem chegaram a tomar posse, percebendo que não havia perspectiva de carreira

nem salário digno e, que as condições de trabalho na iniciativa privada eram muito

mais  favoráveis  que  as  oferecidas  pela  Funed.  E  o  que  houve,  então?  A Funed

continua com um déficit de recursos humanos, e essa situação não será resolvida, -

mesmo se o Estado realizar um novo concurso para a Funed -, se não oferecer um

plano  de  carreira,  cargos  e  salários,  aos  funcionários  dessa  instituição  tão

fundamental e estratégica para a política de saúde de Minas Gerais e do Brasil.

A Funed é  órgão de  Estado capaz de  nos  colocar,  como a  Petrobras  fará  em

Uberaba,  numa  condição  de  maior  soberania,  diante  dos  interesses  comerciais

internacionais, ao produzir vacinas, ao produzir medicamentos, tão importantes para
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a proteção, a promoção, o cuidado com a saúde de nossa gente.

A Funed é importante para nós. A Funed merece atenção do governo mais do que

tem merecido até agora. A Funed merece mais do que um novo prédio; ela merece

ser construída, muito mais do que com os equipamentos modernos ou com a matéria-

prima, com gente valorizada. Nós precisamos valorizar a Funed. Um bilhão a mais de

recursos no setor de saúde certamente garantirá uma parcela desses recursos para

que  a  Funed,  sendo  nossa,  encha-nos  de  orgulho,  assim  como  garantirá  mais

independência para Minas Gerais  e mais economia para a saúde.  Precisamos de

recursos  urgentes  para  cuidar  dos  nossos  hospitais.  De  todos  os  recursos  que

precisamos,  os  mais  urgentes  são  as  pessoas,  na  Hemominas,  na  Fhemig,  nos

hospitais, em todos eles, e recursos para estabelecermos relações conveniais com

aquilo que deve ser acessório do setor de saúde com a própria iniciativa privada.

Porque se não tivermos recursos suficientes para pagar  as ações de saúde, nem

convênios com a iniciativa privada conseguiremos. E o povo vai ficar ao léu, o povo

vai ficar sem ser atendido de acordo com o princípio constitucional da saúde como

direito fundamental.

Nesse contexto, apresentamos várias emendas, mas quero tratar de uma delas, da

que  cuida  das  diretrizes  para  a  saúde.  Vimos  nos  debates,  nas  discussões,  nas

audiências públicas que sempre há uma cobrança relacionada às ações do governo,

um posicionamento do governo federal, para que a Emenda Constitucional nº 29 seja

regulamentada.

Compartilho de todas as lutas e de todas as críticas no intuito de pressionar, de

exigir, de cobrar do governo federal um posicionamento urgente a fim de garantir a

regulamentação da Emenda Constitucional nº 29. E não tenho nenhuma dúvida de

que a ação do Executivo é muito importante para facilitar que ela seja concluída no

Congresso Nacional. Quem define é o Congresso Nacional, e nós queremos que ele

regulamente  ou  vote  o  projeto  de  lei  complementar  que  trata  da  Emenda

Constitucional  nº  29  não  só  do  ponto  de  vista  de  estabelecer  as  diretrizes  para

aplicação dos  recursos no  setor  de  saúde.  Quais  são os  recursos,  quais  são as

diretrizes ou quais são as ações de saúde e quais as ações que não podem ser

contabilizadas  como  ações  de  saúde  para  efeito  do  cumprimento  da  Emenda
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Constitucional  nº  29?  Não  tenho  dúvida  de  que  essas  diretrizes  já  estão

estabelecidas, já estão traçadas de acordo com a Resolução nº 322 do Conselho

Nacional de Saúde.

No entanto, a regulamentação ou a lei complementar que trata da regulamentação

da  Emenda  Constitucional  nº  29  vai  além  de  estabelecer  diretrizes.  A  lei

complementar  trata de estabelecer um novo marco referencial  para aplicação dos

recursos por parte do governo federal. E talvez encontremos aí a razão de resistência

do Executivo federal na regulamentação da Emenda Constitucional 29, porque esse

marco implicará obrigatoriamente o aumento de aplicação de recursos federais no

setor de saúde, exigência com que eu concordo plenamente. Todos nós que lutamos

pela saúde concordamos com essa exigência. Não vamos contemporizar diante do

governo porque é nosso, porque nós ajudamos a eleger. Talvez porque ajudamos a

eleger é que tenhamos de cobrar mais, com mais ênfase, do nosso governo, para que

ele  aplique  mais  recursos  no  setor  de  saúde,  para  nos  aproximarmos  de  outros

países, aliás mais pobres do que o nosso, na América Latina, no objetivo de garantir

recursos suficientes para pelo menos aproximar-nos do que está na Constituição e

nas leis, as ações efetivas em favor da saúde.

Queremos um Estado realmente comprometido com as ações necessárias para que

a saúde seja um direito fundamental da pessoa.

Quanto ao Estado de Minas Gerais, este Parlamento poderia dar o tom, mas, como

lá,  aqui  também  ele  é  fortemente  influenciado  pelo  Poder  Executivo.  E  o  Poder

Executivo daqui teima, sistemática e continuamente, em não cumprir o que já está na

Emenda Constitucional  nº  29 -  e não é aumentar ou alterar  o valor  referencial.  A

diferença  é  que  o  governo  federal  cumpre  o  que  está  estabelecido  na  Emenda

Constitucional nº 29. Queremos que a regulamentação altere o marco regulador, o

referencial, para mais recursos serem aplicados por parte do governo federal. Mas

aqui não. Aqui há apenas a diretriz.  É aplicar o recurso como manda a diretriz do

Conselho Nacional de Saúde. A regulamentação não altera, mas estabelece, fixa o

valor que já deveria ter sido cumprido desde 2004. E, insistentemente, são sete anos

de  resistência  de  governos  sucessivos  em  não  cumprir  com  as  diretrizes

estabelecidas para o setor de saúde. E aí contabilizam: recursos que não são do
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governo, como dos servidores públicos do Estado,  para efeito do cumprimento da

Emenda nº 29; e recursos que não são aplicados no setor de saúde, como define o

regulamento. Nesse caso, a maior variável se chama Copasa. O dinheiro sai direto do

bolso do consumidor para pagar as tarifas da Copasa, ferindo todos os princípios

fundamentais  das  diretrizes  do  Sistema  Único  de  Saúde,  da  universalização,  da

equidade  e  da  gratuidade.  Os  recursos  estabelecidos  são  receitas  correntes

aplicadas do bolo dos impostos, e não das taxas e tarifas. E essa variável supera

R$700.000.000,00 ao ano.

Aliás, uma situação grave que o Ministério Público está acompanhando - espero

que tenhamos resultados definitivos - mostra que o governo de Minas contabiliza, no

setor de saúde, recursos da Copasa, mas não os coloca lá. Efetivamente ele não faz

a obra que contabiliza, portanto falsifica dados. Isso é grave! Espero que o Ministério

Público de Minas Gerais seja mais vigoroso e rigoroso que o Tribunal de Contas de

Minas Gerais.

Outra questão que quero registrar se refere ao Tribunal de Contas do Estado de

Minas  Gerais.  Tenho  apelado  permanentemente  a  todos  os  Presidentes  e

Conselheiros do Tribunal de Contas e refaço o apelo aqui. Que os Conselheiros, em

respeito às Constituições e às leis, em respeito à autoridade deles, tratem a política

de saúde com os mesmos referenciais, sejam eles aplicados aos Municípios ou ao

Estado.

Que razão existe para o Tribunal de Contas impor aos Municípios o cumprimento da

Emenda  Constitucional  nº  29,  sob  pena  de  punir  os  Prefeitos,  e  usar  conceitos

diferenciados  para  o  Estado?  Essa  atitude  permite  o  comportamento  frouxo  do

Estado em relação à aplicação dos recursos no setor de saúde.

Nesse  caso,  está  uma variável  que  também  discutimos  nesta  Casa:  a  relação

onerosa  entre  o  governo  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  os  governos  municipais.

Aparentemente,  o  governo  do  Estado  de  Minas  Gerais  é  bonzinho  para  os

Municípios. Os Prefeitos vêm aqui aplaudi-lo. Reúnem sempre grande quantidade de

Prefeitos  para  recepcionar  o  Governador  e  participar  de  eventos  do  governo,

principalmente  quando  é  para  ganhar  algum  recurso  compensatório.  Mas,  à

semelhança de muitos, as Prefeituras também se entusiasmam mais com as atitudes
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assistencialistas  e  clientelistas  do  que  com  o  direito  fundamental  na  relação  de

Estado e Federação.

A Federação está prejudicada porque esse direito de compartilhar, responsável e

paritariamente, uma função não é sustentado em virtude da sonegação do governo

na destinação dos recursos para a saúde. Mas aplaudem o governo quando recebem

um  mata-burro,  uma  borra  asfáltica,  uma  ambulância  ou  qualquer  coisa  como

benesse.  Precisamos  mudar  essa  cultura.  Nossa  Federação  se  consolida  como

Estado Democrático de Direito,  de  justiça e de prosperidade,  quando as relações

legais prevalecem sobre as relações clientelistas e assistencialistas.

Isso  precisa  mudar;  essa  é  uma  relação  onerosa,  que  sacrifica  demais  os

Municípios. Estes deveriam aplicar 15% da sua receita corrente no setor de saúde,

mas essa percentagem não é suficiente para atender às demandas. Assim, quase

sempre pressionados pela população,  pelos que mais necessitam e que estão às

portas  dos  Prefeitos,  dos Secretários  de  Saúde e  das  estruturas de  atendimento,

aplicam 16%, 18%, 20%, 25% ou até 30% da receita. Mas continuam premidos pela

população, porque a solução não vem ainda que as Prefeituras apliquem mais, até

porque esse é o lado mais fraco, que recebe menos, que tem menos. Vejam como é

paradoxal  essa  relação,  que  precisa  e  pode  ser  repensada  na  lógica  da  nossa

Federação, do pacto federativo - quem menos recebe é quem mais tem de oferecer.

Pela própria Constituição, com a Emenda no 29, o mais frágil é o mais pressionado e

é quem mais  tem de oferecer.  É  quem tem de oferecer  além do que pode,  pela

pressão social  e  pela própria pressão judiciária.  Aliás,  seria  muito importante que

fizéssemos  um  levantamento  das  ações  judiciais  que  demandam  a assistência  à

saúde,  ações  necessárias  e  buscadas  pela  população pela  concepção do direito.

Assim,  poderíamos  verificar  onde recaem essas  ações judiciais.  Não deveria  ser,

principalmente sobre os que não cumprem, sobre os que aplicam menos, e não sobre

as  Prefeituras? Mas  quase sempre  a  demanda,  sob  a  ação  de um Promotor  de

Justiça ou de um Juiz local, recai sobre o Prefeito, o Município. Essa é uma ação

onerosa.

Mas o Município, que menos pode, é também onerado pelo Estado, que pode um

pouco mais, em várias outras ações de governo. A Polícia Militar de Minas Gerais, por
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exemplo,  não  é  sustentada  apenas  com  recursos  do  Estado;  são  dezenas  ou

centenas  de  Municípios,  que,  ainda  que  emprobrecidos  e  sacrificados,  têm  de

desembolsar recursos próprios para garantir a gasolina ou a oficina da viatura policial

e as condições que o Estado não oferece à Polícia Militar. Isso acontece também com

as ações de fomento que o Estado pretensamente oferece à população por meio, por

exemplo,  da  Emater,  do  Ima e  de  outros  órgãos de  governo.  Não recebendo do

Estado  as  condições  necessárias  para  executar  plenamente  suas  ações,  esses

agentes, esses entes, esses sujeitos do Estado também acabam buscando o amparo

das Prefeituras, que são oneradas mais uma vez. As prefeituras mais empobrecidas

acabam se submetendo à demanda, à força e à exigência desses órgãos, para, mais

uma vez,  sacar  das  suas  contas  recursos que poderiam e  deveriam estar  sendo

aplicados  no  setor  da  educação,  na  melhoria  da  estrutura  viária,  enfim,  na

viabilização de melhores condições de vida para a população.

Se o Estado não repassa os recursos necessários para o transporte escolar - e é lá

na prefeitura que acontece esse fenômeno -, os Prefeitos é que terão de cuidar desse

transporte, não só daqueles que estão na rede municipal, mas também quase sempre

daqueles  que  frequentam  a  rede  estadual.  Na  verdade,  essa  responsabilidade

deveria ser do Estado. Sei de convênios do Estado com vários Municípios em que o

repasse dos recursos estão atrasados ou não ocorrem ou são insuficientes. Isso é

uma relação perversa que nenhum Deputado que veio a esta tribuna para dizer sobre

a má distribuição dos recursos tributários nesta nação poderia admitir na relação do

Estado com os Municípios. Precisamos rever a relação tributária no pacto federativo.

Isso é muito importante. No entanto, o discurso dos Deputados do Estado de Minas

Gerais de querer cobrar mais do governo federal uma melhor distribuição do governo

federal em relação ao Estado tem de também ter a mesma dimensão de voltar a sua

cobrança no sentido de que o Estado possa atender melhor os Municípios mineiros.

Essa é uma questão fundamental que se coloca na lógica da nossa legislação.

Já que falei do Tribunal de Contas e de todos de lá da mesma forma que o nosso

companheiro Rogério Correia, Líder do Bloco Minas sem Censura, gostaria de apelar

aos meus ex-colegas desta Casa, Deputados Estaduais que hoje são Conselheiros

do Tribunal de Contas de Minas Gerais, que tratassem a política de saúde com pesos
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e medidas  equivalentes  ou  iguais,  e que esses  recursos  sejam  aplicados para  a

política dos Municípios ou do Estado de Minas Gerais. Essa é a competência e dever

do Tribunal  de  Contas.  É  dever  moral  e  constitucional  do  Tribunal  de  Contas do

Estado de Minas Gerais. Portanto, é com muita fraternidade, meus caros ex-colegas

desta Casa - ou colegas de sempre, Deputados, mas atuais Conselheiros do Estado

de Minas Gerais -, que peço a V. Exas. que olhem para a saúde de Minas com mais

carinho e com o mais profundo respeito à Constituição e às próprias decisões dos

seus técnicos do Tribunal. Afinal, esses técnicos têm dado pareceres que permitem

aos nossos Conselheiros avançarem mais do que têm avançado atualmente.

Gostaria de tratar de uma outra questão que não está na LDO, mas que repercute

sobre ela. Não podemos deixar de levantar essa questão como um desafio para este

Parlamento, não só para o governo de Minas, mas também para vários governos de

Estado.  Trata-se  de  uma  questão  que  impacta  inclusive  a  LDO,  mas  de  modo

decisivo o nosso orçamento, além de comprometer o nosso futuro. Não compromete

apenas durante esta legislatura, por 4, 5 ou 10 anos, mas, do ponto de vista de uma,

duas ou várias  gerações.  Sendo assim,  não podemos aceitar  que essa dívida do

Estado continue como ela está. Queremos modificar o perfil e rever a negociação. Ela

foi muito ruim para Minas Gerais, e comprometeu o nosso Estado de maneira muito

grave. A cada ano, pagamos em torno de R$4.000.000.000,00. Ou seja, anualmente

essa dívida aumenta em R$5.000.000.000,00, R$6.000.000.000,00. Se tivermos de

pagá-la, como está no contrato, até 2028, 13% do nosso orçamento será destinado

para o pagamento da dívida. Mas, pelo que sabemos, até hoje, 13% não será mais o

referencial para os 10 anos restantes para a liquidação da dívida, e, sim, mais de

34%. Isso significa, Deputado Celinho do Sinttrocel e Deputado Fabiano Tolentino,

que não teremos nenhuma condição de fazer nada. O sacrifício é acima do razoável.

Pagar essa dívida significa renegociá-la, mas também fazer uma auditoria dela.

Não é possível aceitarmos que essa dívida seja contabilizada e que os mineiros a

paguem, principalmente os que mais precisam, sem saber como foi originada, para

que foi destinada, em que resultou, onde é legítima e como está sendo contabilizada.

As auditorias feitas, onde foram feitas, em dívidas de Estado, até na dívida da União,

têm  sinalizado  que  há  recursos  contabilizados  que  não  foram  fruto  de  recursos



1963
____________________________________________________________________________

destinados para atender o interesse da Nação, interesse do povo, interesse de Minas.

Não é possível que aceitemos pagar o que não devemos. A auditoria vai revelar o que

devemos e, daí, estabelecer em que condições vamos pagar. Minas tem possibilidade

de crescer muito mais se for menos penalizada com essa situação.

Quero tratar de algumas questões que podem parecer de menos importância para

alguns,  mas  que  considero  muito  valorosas  da  nossa  luta  e  do  nosso  trabalho.

Ajudamos a contribuir  para avançar  e criar  as condições para  melhorar  as  ações

governamentais e ter resultados mais favoráveis no sentido do desenvolvimento, do

combate  à  fome,  do  combate  à  miséria,  da  promoção  da  dignidade  humana,  do

respeito à nossa cultura. Falo das audiências públicas que fizemos, e está aqui o

Deputado Fabiano Tolentino, meu colega na Comissão de Esporte, jovem há muito

menos tempo do que eu. O que nós fizemos na Comissão, e ainda faremos, é colocar

esta Assembleia Legislativa como espaço do diálogo permanente, acompanhando as

importantes obras que precisam, podem e devem ser feitas em Minas Gerais, com a

participação dos governos, das instituições governamentais e da iniciativa privada.

Assim, poderão estar prontas para acolher, com conforto, segurança, tranquilidade,

serenidade e entusiasmo, os milhões de pessoas que virão do mundo inteiro para a

Copa  das  Confederações  de  2013,  para  a  Copa  do  Mundo  de  2014  e  para  as

Olimpíadas  de  2016.  Não  se  trata  apenas  das  obras  dos  estádios,  mas  das

intervenções  do  Estado  na  cidade.  Vamos  colocar  essa  comissão  trabalhando

permanentemente em audiências públicas, visitas e ações para contribuir para que o

esporte em Minas seja um fator de desenvolvimento humano, alegria e consolidação

da cidadania e da autoestima do povo mineiro e brasileiro. Registro a minha alegria e

prazer de participar dessa Comissão, e sinto-me renovado em minha juventude por

participar  com quatro  outros  jovens  parlamentares.  Concedo  aparte  ao  Deputado

Fabiano Tolentino.

O  Deputado  Fabiano  Tolentino  (em  aparte)  -  Primeiramente,  cumprimento  o

Presidente e os Deputados presentes. Estamos chegando ao final deste semestre,

que foi muito proveitoso, aprendi muito. Agradeço a V. Exa. pelos conselhos e pela

hospitalidade  com  que  nos  recebe.  Observo  ao  máximo  todos  os  seus

pronunciamentos, pois ganhamos muito. Quando se fala em transparência na dívida,
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é preciso termos uma melhor condição. Quando se fala do esporte, das obras que

serão  feitas  visando  à  Copa  do  Mundo  e  às  Olimpíadas  em  todo  o  Brasil,  isso

engrandece muito esta Casa e a nossa Comissão. Em nome da nossa Comissão e do

Presidente,  Deputado  Marques  Abreu,  presente  nesta  Assembleia  todos  os  dias,

agradeço a V. Exa. por estar conosco e nos ensinando cada vez mais. Sempre que

possível, trilharemos um espaço comum em prol de Minas Gerais e do nosso esporte,

mas principalmente em prol da transparência e de um bom trabalho, que é o nosso

dever  nesta  Casa.  Muito  obrigado  por  estar  sempre  conosco  dando-nos  bons

conselhos. Parabéns pelo trabalho, que admiro muito. Obrigado.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sou eu quem agradeço. Quero dizer que lá

sou aprendiz. Vocês, pela experiência e convivência com o esporte, pela experiência

na Secretaria  de Esporte de Divinópolis,  também os Deputados Marques Abreu e

Gustavo  Perrella,  todos,  em  relação  ao  esporte  mineiro,  são  muito  mais

conhecedores dessa área do que eu. Sou aprendiz e quero ajudar com a experiência

que tenho e contribuir para crescermos nessa área. É uma comissão muito jovem e

de jovens da Assembleia Legislativa. Estou muito honrado de participar dela.

Quero também dizer que estou muito feliz de participar, em nome da Assembleia

Legislativa de Minas Gerais, de um órgão importante do governo do Estado, com a

Presidência e a coordenação de uma pessoa abençoada e que abençoa a todos: o

Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. Faço parte desse Conselho,

representando a Assembleia de Minas. Lá estamos tratando da questão da segurança

alimentar, do alimento seguro e de qualidade; de valorizar a agricultura familiar, tão

importante, para garantir alimento saudável para a população mineira e brasileira; de

algumas  questões,  de  algumas  variáveis  importantes  que  estão  nascendo,  neste

Estado  e  neste  país,  com  enorme  potencial.  Com  a  percepção  luminosa,  o  ex-

Presidente  Lula,  quando  tomou  posse,  no  primeiro  mandato,  criou  a  Secretaria

Especial  da  Aquicultura  e  Pesca.  Agora  há  o  nosso  Ministério  da  Pesca  e  da

Aquicultura. Então estamos tratando dessa questão em Minas, que é considerada o

berço das águas, a caixa d’água do Brasil, que possui uma potencialidade enorme na

produção de peixes e outros produtos das águas, a aquicultura. No Consea, aqui na

Assembleia Legislativa, em minhas relações com o governo federal,  sempre estou
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expondo essa questão em pauta. Aliás, é pauta da minha vida parlamentar cuidar das

águas, não apenas como uma fonte importante para irrigar, nutrir, gerar energia, mas

também de ela mesma ser o lugar onde podemos cultivar muitas riquezas na área da

alimentação. Temos um potencial muito grande para isso.

Quero agradecer de modo muito especial o Presidente desta Casa, Deputado Dinis

Pinheiro, que acolheu, desde o primeiro momento, uma proposta nossa, minha, do

Deputado Paulo Guedes, dos parlamentares, da qual considero que teremos frutos

muito bons e importantes. Também considerada uma condição definida pelo governo

federal, pelo ex-Presidente Lula, de que, para o desenvolvimento do Nordeste, era e

é muito importante a transposição do São Francisco, em que se está aplicando um

volume  muito  expressivo  de  recursos.  Isso  está  sendo  feito  em  nome  do

desenvolvimento,  da  dignidade,  da  possibilidade  de  se  abastecerem  milhões  de

famílias empobrecidas, para que possam se desenvolver. Somos testemunhas de que

à margem do São Francisco,  rio  da  integração nacional,  que tem margens muito

férteis, há muita gente pobre, que não tem casa digna, que, às vezes, não tem nem

registro de identidade, não tem saúde nem oportunidade de conviver com os bens da

humanidade e de usufruí-los. Estamos constituindo na Assembleia Legislativa, com o

apoio generoso da Presidência desta Casa, de servidores desta Casa, como o Márcio

e o Leo, dois técnicos brilhantes, o projeto Cidadania Ribeirinha, o qual integraremos

com universidades, instituições não governamentais e estatais, para que aquele povo

receba os benefícios do progresso, do conhecimento e da técnica, para chegarmos à

situação,  pela  qual  todos  estamos  batalhando  e  avançamos  na  Assembleia

Legislativa, de termos um País digno e desenvolvido. País desenvolvido é país que

não pode admitir a pobreza em sua estrutura. Quero deixar essa questão registrada.

Por último, quero também registrar - faz parte da minha vida, da minha história, até

de criança, e da cultura de Minas Gerais - as audiências públicas que realizamos na

Comissão de Saúde. Realizamos uma audiência pública conjunta com a Comissão de

Agropecuária, em que tratamos da questão do queijo minas artesanal.

É  um  produto  da  mais  alta  relevância  para  dar  sustentabilidade  à  agricultura

familiar, a milhares de produtores - em torno de 30 mil. É extremamente importante na

nossa alimentação, na economia e na cultura do Estado. Minas não tem como se
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divorciar e se dissociar, na sua história e na sua cultura, do queijo de minas artesanal.

Tratamos  isso  com  muita  seriedade  e  não  queremos  que  esse  produto  seja

considerado  clandestino,  que  ele  seja  negociado  e  transportado  como  produto

clandestino, perigoso. Ele não o é, é um produto importante para nossa economia e

nossa vida. Faz parte da nossa história e da nossa luta, parte dessa cultura mineira

está integrada também aqui na nossa comissão. Tenho muito orgulho de participar da

construção dessa história e da defesa desse valor cultural, econômico e familiar de

Minas Gerais.

No mais, Presidente e Deputados, fico muito agradecido e honrado por estar aqui,

neste semestre, concluindo essas atividades. Podemos sair daqui dizendo que, com

todas as adversidades e dificuldades, deixamos bons frutos para o desenvolvimento

de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado André Quintão.

O  Deputado  André  Quintão*  -  Presidente,  Sras.  Deputadas  e  Srs.  Deputados,

parece-me que sou o último Deputado a discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias -

LDO.  Portanto,  vários  Deputados  que  me  antecederam,  em  boa  medida,

particularmente  os  do  meu  partido,  o  PT,  anteciparam  algumas  questões  que

consideramos  relevantes.  Talvez,  em função disso,  nem precise  utilizar  todo meu

tempo. Mas considero alguns aspectos importantes, Sr. Presidente. O primeiro deles

é que a LDO deste ano tem um papel, não diria menos importante, mas relativizado

em  relação  aos  anos  anteriores,  porque  neste  ano,  como  discutiremos  o  Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, o plano de metas para 2012

obviamente não veio anexado à LDO, uma vez que ele será determinado pelo PPAG.

Queria ressaltar isso porque considero o PPAG muito importante.

Nesse sentido, abro aqui o debate, porque se trata da Lei Orçamentária. Houve

uma  previsão  para  2011,  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  de  que  a  Copanor,

subsidiária  da  Copasa,  implementasse  ações  de  abastecimento  de  água  e

esgotamento sanitário em comunidades com menos de 200 habitantes, em sua área

de atuação. Ela começou sua atuação pelo Vale do Jequitinhonha. A ação no PPAG

para este ano foi discutida nas audiências da Assembleia de revisão do PPAG. Todos

que acompanharam - Deputados e até o corpo técnico da Assembleia - perceberam



1967
____________________________________________________________________________

que a maior demanda era água em comunidades com menos de 200 habitantes. A

Assembleia aprovou essa ação porque a  Copanor,  arbitrariamente,  sem consultar

ninguém - e não estava na lei que a criou -, adotou um critério de não atendimento a

comunidades  com  menos  de  200  habitantes.  Então,  colocamos  isso  como ponto

central do nosso debate neste ano.

Deputado Celinho do Sinttrocel, água é um bem universal. Não se pode hierarquizar

- sabe Deus com que critérios! -, porque a água é um bem para todos; não se pode

hierarquizar e dizer quem pode e quem não pode beber  água.  O Presidente Lula

lançou  o  Programa  Luz  para  Todos  -  para  todos,  é  um  programa  universal.

Abastecimento  de  água  precisa  ser  um  programa  universal.  Ninguém  veio  aqui

explicar isso, nenhum Deputado da base do governo, nem mesmo os representantes

do governo e o Presidente da Copanor souberam explicar. Quem acessa o “site” da

Copanor verá: “Comissão já atendeu comunidades com mais de 200 habitantes”.

Pois  bem. Quando houve o desmembramento  da Copasa,  eu os  alertei  aqui.  A

Copasa dá muito lucro, abriu o capital e os acionistas exigiram que aquela parte que

despende  mais  investimento  fosse  isolada.  Essa  é  a  lógica.  Então,  criou-se  a

Copanor, com o argumento de que teria mais investimento e que ficaria mais barato.

Hoje a Copanor padece em função da falta de recurso para investimento, e a Copasa

recebe lucro atrás de lucro. Formamos uma comissão - o Deputado Luiz Henrique, do

PSDB, nos acompanhou -, visitamos comunidades do Jequitinhonha.

Srs.  Deputados,  aqui  está uma pequena amostra da água que as pessoas são

obrigadas a beber no Jequitinhonha. Essa água é da Lagoa do Boi Morto, situada na

cidade  de  Araçuaí,  uma  comunidade  composta  de  pessoas  trabalhadoras  e  bem

intencionadas.  Elas  retiram  essa  água  de  um  poço  sujo  e  a  colocam  naquelas

vasilhas  penduradas  em  jegues,  para  ser  transportada  até  suas  casas  e  depois

consumida.  Essa água é colocada diretamente no filtro,  quando a família tem um

filtro, mas isso também não resolve o problema, ou é fervida. Tivemos o cuidado de

levar  uma amostra  à  Faculdade de Farmácia  da UFMG,  e  o  pessoal  de  lá  ficou

assustado,  pois  tudo  de  ruim  existe  nesta  água.  A  amostra  oficial  registrou:

“Absolutamente imprópria para o consumo humano”.

A Assembleia passava por  um período muito tumultuado, nos últimos dias,  mas
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aprovamos,  por  unanimidade,  um  relatório  na  Comissão de  Participação  Popular.

Visitamos também comunidades em Francisco Badaró e em Virgem da Lapa. O Rio

agora está quase secando,  tem apenas um restinho de água.  Deputado Fabiano,

crianças  acordam  às  3  horas  da  manhã,  descem  com  o  jegue,  põem  água  em

garrafas PET, sobem para casa para tomar banho,  depois andam mais um pouco

para pegar o transporte escolar. Esta é uma água limpa, que todo cidadão brasileiro

tem direito de beber, até mesmo eu.

- Exibe copo com água.

O Deputado André Quintão* - Esta aqui é a água que eles pegam, carregam em

jegues,  põem  para  ferver  e  bebem.  Nos  depoimentos  registrados,  com  muita

competência,  pela  equipe  da  Assembleia,  as  pessoas  falavam:  “no  dia  em  que

cozinhamos ou tomamos água, não lavamos roupa; no dia em que lavamos roupa,

não lavamos vasilhas; no dia em que tomamos banho, não lavamos nem roupa nem

vasilhas. Esse é Minas Gerais, o melhor Estado para se viver! Para quem viver? Será

que é para essas pessoas do Vale do Jequitinhonha? Essa é uma ação que está no

PPAG. Tenho certeza de que o Governador não tem consciência da situação em que

essas comunidades vivem. Isso deve ser porque as pessoas falam: “Governador, está

indo tudo bem”. Só pode ser isso. Ninguém, em sã consciência, pode admitir uma

situação dessa natureza. Então, o que estamos ponderando é que o Estado tem de

disponibilizar recurso para essa prioridade. É lógico que o Estado não tem recurso

para tudo. Todos os que me conhecem sabem que não sou um Deputado demagogo,

que pega uma bandeira e diz: “tem uma bandeira ali, então vou carregá-la; tem uma

reivindicação ali, então vou assumi-la”. Não é assim! Sabemos que existe orçamento,

receita,  despesa,  receita  vinculada,  despesa  com  pessoal  e  custeio.  No  entanto,

estou  falando  aqui  de  água  para  abastecimento  humano.  Não  estou  falando,

Deputado Adelmo, de água para produção, para irrigação ou para agricultor familiar,

que,  sabemos,  é  fundamental.  A nossa visita  ao Jequitinhonha foi  feita  em maio.

Deputado José Henrique, estamos em julho, em agosto não vai dar nem para fazer

cacimba, e o rio já secou completamente.

O caminhão-pipa enfrenta dificuldades, assim como a Prefeitura. Não é possível

pegar água no rio, que secou. Não compreendo a lógica da Copanor, gostaria que
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alguém me explicasse.  O Presidente da Copanor  até nos recebeu muito bem, de

forma muito bem-educada e competente, quando nos explicou a situação. Todavia,

explicar o inexplicável é difícil.  A Comissão de Participação Popular está tentando

uma audiência com o Governador para entregar-lhe a amostra dessa água, para ele

vê-la. Ele precisa ver essa amostra da universidade federal, assim como o relatório

da visita. É uma questão de honra para esta Casa a Copanor rever esse critério. Não

ficarei quieto enquanto a Copanor não rever esse critério, que é um atentado contra a

política pública,  é um atentado contra o ser humano. Até compreendo que não é

possível  disponibilizar  água  para  todos  de  uma  vez  só,  mas  queria  que  nos

explicasse, até tecnicamente, o que está acontecendo.

A Copanor celebra um contrato-programa com o Município e lista as comunidades

com mais de 200 habitantes. Então, monta na cidade, na sede do Município, uma

casinha. Há a moto, o pessoal - três ou quatro pessoas. Daí em diante, começa a

atender as pequenas comunidades, quando dizem que essas pequenas comunidades

podem ser beneficiadas com emenda parlamentar. A Secretaria de Desenvolvimento

Regional  Urbano  -  Sedru  -  pode  instalar  algum  sistema de  água,  assim  como a

Funasa  e  o  Prefeito.  Pode  ser  feita  uma  “vaquinha”,  um  bingo  para  ajudar.

Imaginemos que tudo seja assim. Mas e a manutenção? Fui a comunidades, como a

Lagoa do Boi Morto, onde em determinada época apareceu um poço, uma bomba. No

entanto, não havia manutenção por falta de gerenciamento. Hoje o Município está

concedendo isso à Copanor. Às vezes o pessoal da Copanor passa na frente dessa

comunidade, em direção a outra que possui mais de 200 habitantes, e deixa de dar

manutenção num posto eventualmente conquistado por alguém que fez gestão na

Funasa,  que  se  utilizou  de  emenda  parlamentar.  Eu  mesmo  destino  emenda

parlamentar com essa finalidade para a comunidade que me faz essa solicitação.

Discutirei  a  LDO.  Deputado Adelmo Carneiro  Leão,  há outra  coisa  grave.  Essa

discussão  da  saúde  é  polêmica:  pode  usar  recurso?  Não  pode  usar?  E  o

saneamento? E os recursos hídricos? Hoje o que a Copanor possui são recursos do

Fundo Estadual de Saúde. Há repercussão para a saúde? Há, mas e o recurso direto

do Estado? E a Copasa não ajudará a Copanor?

Quando foi  criada  a  Copanor,  alertei  a  Casa  ao  dizer  que defendia  o  subsídio
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cruzado. A água consumida em um prédio chique do Sion é muito mais barata que a

água de uma comunidade rural que fica a 80km da sede de Araçuaí.  Quem é da

classe média-alta pode pagar a água com subsídio cruzado. É preciso, de alguma

maneira, subsidiar o interior. Ao criar-se a Copanor, o preço da água para quem mora

num prédio chique do Sion ficou mais  barato?  Não.  A diferença é que a Copasa

passou a obter  lucro,  que dividiu  com os acionistas.  Sinceramente considero que

essa é uma questão de política pública grave.

Da mesma forma como faço críticas, eu me disponibilizo, porque o Plano Brasil sem

Miséria prevê recursos hídricos para consumo humano, principalmente por meio de

cisternas, que é uma boa alternativa, uma vez que recolhe, que capta a água das

chuvas.

Só que, numa região onde chove pouco, a água captada, ainda que no período de

chuva, muitas vezes não é suficiente para atravessar todo o período de estiagem.

Então, não há mais nenhuma alternativa mágica. Existe lugar em que é só isso, existe

lugar em que o caminhão-pipa pode chegar, existe lugar em que furam poço e poço

dá água. A Lagoa do Boi Morto tem a Barragem do Calhauzinho a 1km. É colocar um

bombeamento e puxar água. Mas quem pensará essas alternativas?

Fui à Copanor e perguntei quantas comunidades com menos de 200 habitantes não

tinham água nessa região de cobertura da Copanor, e a resposta foi que não sabiam.

Então,  a primeira coisa que tem que ser feita é essa pesquisa. Se a empresa foi

criada, deve ter conhecimento dessa situação. Tem que contratar uma pesquisa de

campo,  tem  que  ir  às  prefeituras,  tem  que  mapear,  fazer  um  mapa  do

desabastecimento de água para consumo humano.  A partir  daí  se estabelece um

plano,  uma  estratégia.  O  governo  do  Estado  tem  pessoas  competentes  para

desenvolver essa missão, e o Governador é especialista em política pública dos mais

competentes.  Reconheço  e  sempre  reconheci  isso  de  público.  Se  estão  faltando

recursos, vamos procurar em outro lugar. Até para se fazer um plano de investimento

tem  que  se  saber  qual  é  a  real  demanda.  Acho  que  a  Copasa  podia  dar  uma

mãozinha também. É isso que está acontecendo.

A Cemig está com lucros abusivos, indo até para outros Estados e outros países,

aquele  expansionismo,  e,  às  vezes,  não  resolve  o  problema de uma rede  numa



1971
____________________________________________________________________________

cidade pequena. O tanto de gente que está morrendo por causa da terceirização.

Centralização. Tem havido depoimentos muito graves do processo da Cemig.

A Copasa é a mesma coisa.  Ela podia reverter  a situação.  Estou fazendo uma

proposta objetiva, primeiro, para o Governador pedir à Copanor para, em período de

urgência, fazer um diagnóstico e saber qual é a real carência de comunidades com

menos  de  200  habitantes;  depois,  um  plano  adequado  de  atendimento  dessas

comunidades;  depois,  verificar  o  custo;  depois,  verificar  quais  são  as  alternativas

apontadas; depois, verificar o que é Copanor, o que é direto, o que é via Sedru, o que

é via Funasa. Mas o monitoramento e a gestão é da Copanor, por lei aprovada por

esta Casa. Depois o Município aprova o contrato e programa com a Copanor.

Deputada  Maria  Tereza  Lara,  esta  é  a  água  que  o  pessoal  está  bebendo.  A

Faculdade de Farmácia da UFMG fez a análise, em documento oficial aprovado pela

Comissão de Participação Popular, com a presença do Deputado Luiz Henrique. Essa

é a primeira questão.

A Copanor hoje não tem recurso, o recurso que tem é do Fundo Estadual de Saúde,

e a Copasa está esbanjando lucro. Esse é um problema gravíssimo, pois a água é

direito  universal.  Guardarei  aqui  a garrafa de água suja, pedindo sensibilidade ao

governo do Estado. Solicitamos uma audiência com o Governador  Anastasia para

levar-lhe o relatório da Comissão de Participação Popular. Se a Copanor está com

problema de recurso, vamos correr atrás, vamos ao governo federal e vamos apertar

a Copasa ou tirar de outras áreas. Mas acho que não fica bem para o Estado de

Minas Gerais uma situação como essa, que é muito grave, gravíssima. Nós, como

Deputados e Deputadas, não podemos dormir em paz com a consciência sabendo

que em Minas há crianças tendo que acordar de madrugada para pegar água de rio

que está secando, em garrafa PET, para tomar banho e ir para aula, para não ficar

com  vergonha dos  coleguinhas  que  moram na  sede do Município,  que chegarão

limpos.

Não é possível que o Estado não vá resolver isso! Já estamos levantando essa

questão há quatro, cinco meses. Fico até me perguntando se no segundo semestre

não  teremos  de  fazer  obstrução  aqui  na  Assembleia  para  mudar  os  critérios  da

Copanor. Obstruímos com razão e, graças a Deus e a condução dos nossos Líderes
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Rogério Correia e Antônio Júlio, com resultado e com a sensibilidade dos Líderes de

governo,  abriu-se  a  negociação com  as  categorias  profissionais.  Estou  pensando

seriamente em propor  ao Bloco Minas sem Censura,  no segundo semestre, fazer

obstrução. Escolheremos o projeto mais importante do governo e obstruiremos até a

Copanor  retirar  esse  critério  esdrúxulo,  arbitrário,  desumano  de  não  atender

comunidades com menos de 200 habitantes.

Então, queria aqui fazer esse apelo ao Governador, que sabe que tenho um grande

respeito por ele. É uma pessoa séria, comprometida com o interesse público, das

mais competentes que conheço na gestão pública. Mas queria renovar esse apelo,

Governador, para que a Copanor pudesse atender a essas pessoas. Não estou aqui

criticando quem  está  na  Copanor.  Acredito  que  o  problema deve  ser  estrutura  e

recursos, mas recursos para quem está precisando de água de beber não pode faltar.

Então, esse é um aspecto que eu queria destacar, porque está no Plano Plurianual a

ação prevista para 2011, que não está sendo cumprida.

A segunda questão, Sr. Presidente, é com relação às emendas que apresentamos.

Quero aqui agradecer ao relator Romel Anízio, que relatou, com muita competência, a

LDO,  e  ao  Deputado  Zé  Maia,  que  acolheu  uma  solicitação  da  Comissão  de

Participação Popular, realizou uma audiência pública, como vem realizando há alguns

anos. Nessa audiência pública, surgiram várias ideias transformadas em emendas da

comissão e deste Deputado, que foram acolhidas. Uma delas, muito importante, diz

que, na implementação de programas de fomento, o BDMG conferirá prioridade aos

médio, pequenos e microempreendimentos, em especial aos da economia solidária,

dos  pequenos  produtores  rurais,  dos  agricultores  familiares,  das  associações  e

cooperativas, particularmente dos catadores de material reciclável, de comunidades

remanescentes de quilombos e de comunidades indígenas. Isso porque, às vezes,

aquele crédito para quem mais precisa é tão burocratizado, com tantas barreiras e,

muitas vezes, as agências de fomento têm tanta má vontade, que quem realmente

precisa não acessa o crédito. Assim, agradeço ao Deputado Romel que acolheu essa

emenda.

Uma outra emenda importante é a que estabelece que, na estrutura do Orçamento,

teremos o indicador do que seja emenda popular. Desde 2003, aprovamos centenas
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de emendas populares, mas, às vezes, o gestor do governo não tem a clareza de que

aquela emenda foi resultante de discussão participativa na Assembleia Legislativa.

Então, a partir de agora, e foi aprovado isso na LDO, vai-se identificar, por meio do

indicador, a emenda popular, que vem com o aval da população, dos Deputados e

das Deputadas desta Casa,  independentemente de partidos.  Não é a emenda do

Fabiano  Tolentino,  do  André  Quintão  ou  do Sebastião  Costa,  é  a  da  Assembleia

Legislativa, a partir da demanda da sociedade. Terá esse indicador para o gestor não

ficar  amarrando  na  hora  de  executar  a  emenda.  Criticamos  na  hora  de  criticar;

elogiamos na hora de elogiar. A realização do Festivale, este ano, em Jequitinhonha,

cidade que completará agora 200 anos, será em boa parte garantida por emenda

popular.  A  Secretária  de  Cultura,  Eliane  Parreiras,  pessoa  de  uma  excelente

educação, de competência muito reconhecida, empenhou-se muito nessa realização,

e essa emenda será aplicada.

Deputado Sebastião Costa, é importante. Se o gestor disser que é popular, todos

saberão que é todo mundo e não entrarão naquela negociação legítima dos partidos,

dos Deputados etc. Então, esse indicador foi aprovado.

Destacarei outra questão importante. Aliás, o Deputado Romel está de parabéns,

pois a acolheu na íntegra. Espero que o Plenário não a derrube, pois não está aqui

para  isso.  Acrescentamos  na  LDO  o  seguinte  artigo  que  cita  que  na  execução

orçamentária  não  haverá  contingenciamento  de  recurso  destinado.  As  ações

diretamente relacionadas com criança e adolescente são prioridade absoluta e, no

último dia 13 de julho, o estatuto completou 20 anos. Isso é prioridade absoluta. A

Assembleia está seguindo o estatuto ao aprovar  essa emenda. Ou seja,  obriga o

Estado, faça sol,  faça chuva, a não contingenciar.  O que é contingenciar? Cortar,

segurar, amarrar ou reter. Então, a Assembleia está dando exemplo, pois, hoje, com o

aval do Deputado Romel Anízio, aprovará uma emenda que não permite ao Estado

cortar recursos, na área da criança e do adolescente, da assistência social.

Vejam como as coisas se concatenam. Hoje aprovamos, em 2º turno, o Suas em

lei, em Minas, garantindo transferência regular e automática do recurso da assistência

para  o  Município.  Agora,  amarramos  na  LDO,  ou  seja,  o  Estado  não  pode

contingenciar isso. Cercamos pelos dois lados: na lei  do Suas, autorizando; e, na
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LDO,  impedindo  o  contingenciamento.  Além  disso,  a  emenda  impede  o

contingenciamento na área da segurança pública. Todos os que nos acompanham

sabem que hoje esse assunto é a grande demanda da população. Não pode haver

também  contingenciamento  em  ações  oriundas  de  emendas  populares.  Isso  é

importantíssimo, principalmente neste ano, em que a Assembleia fará a discussão

participativa do Plano Plurianual. É fundamental que tudo que saia daqui não seja

contingenciado lá na frente. É importante aprovarmos isso em Plenário.

Restou uma pendência: a emenda que segue a lei federal obrigando o Estado a

adquirir, no mínimo, 30% da alimentação escolar diretamente da agricultura familiar.

Sei que o governo tem resistência em colocar isso na LDO, pelas dificuldades de

implantação da lei - e compreendi as razões do relator. Obviamente, destacaremos

isso  em  Plenário,  aceitando  o  resultado  democrático  apresentado,  mas  acho  a

emenda importante. É outro assunto em que o Estado podia avançar. Minas Gerais

tem quase  4  mil  unidades  escolares,  são 3.800  escolas,  46  Superintendências  e

quase 4 milhões de crianças e jovens na rede pública. No entanto, imaginem quantas

nutricionistas para acompanhar o programa de alimentação há em todo o Estado?

Quantas  nutricionistas,  em  3.800  escolas?  Quantas  nutricionistas,  em  46

Superintendências? Uma.

Fizemos um ciclo de debates sobre alimentação escolar sugerindo que haja, no

mínimo,  uma  nutricionista  e  uma  auxiliar  técnica  de  nutrição  em  cada

Superintendência para, junto com a Emater, organizar o trabalho de efetivação da Lei

nº 11.947,  de 2009,  do Presidente Lula. D.  Mauro Morelli,  Presidente do Consea,

figura que estimamos muito, e a Secretária Ana Lúcia Gazzola, que também merece

nossa  estima,  já  estão  trabalhando  nisso  com  um  grupo  de  trabalho.  Acho

fundamental,  por  isso não vejo problema em colocar essa previsão na LDO, pois

servirá de reforço àquelas  ações que a Secretária Gazzola,  D.  Mauro Morelli  e o

Edmar Gadelha, Subsecretário de Agricultura Familiar, estão realizando.

Aliás,  Deputado Rogério  Correia,  temos discutido  isso:  poderia  ser  a Secretaria

Estadual de Agricultura Familiar ao invés de Subsecretaria. E estamos avançando na

Subsecretaria.  Todos  estão  empenhados  junto  à  Emater  para  fazer  cumprir  esse

dispositivo da lei.
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Quero dizer que conseguimos avanços na LDO e estamos nos preparando para a

discussão,  no  segundo  semestre,  do  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  -

PPAG. Já temos a parceria com o Presidente da Comissão de Fiscalização, Deputado

Zé Maia,  e  a  Secretária  Renata Vilhena.  Devemos acertar  os  detalhes  do  PPAG

Participativo  2012-2015,  e  haverá  ainda  um  seminário  para  discutir  o  combate  à

miséria extrema em Minas. Serão 11 encontros regionais em todo o Estado de Minas

Gerais.  Ontem  foram  formadas  as  comissões  técnicas  interinstitucionais,  que

trabalharão até o dia 12 de agosto produzindo relatórios. Do dia 5 de setembro a 7 de

outubro,  haverá  os  encontros  descentralizados.  Depois,  nos  dias  22,  23  e  24  de

outubro, haverá a rodada final na Assembleia. As propostas aqui aprovadas serão

encaminhadas ao PPAG.

O Deputado Fabiano Tolentino (em aparte) - Deputado, com muito prazer, peço este

aparte.  Sou  um  admirador  do  seu  trabalho,  desde  a  época  de  Vereador  em

Divinópolis,  quando  montamos  juntos  ali  a  Frente  Parlamentar  em  Defesa  das

Políticas Públicas da Assistência Social.  Ali vislumbrei, aliás, uma chance de estar

nesta Casa a fim de trabalhar pelo lado social, pela assistência social, conhecendo as

dificuldades do setor. Desejávamos a implementação de mais Cras. Quando V. Exa.

fala na questão da descentralização do nosso trabalho para as cidades, também me

coloco à disposição junto a Divinópolis e todas as cidades do nosso entorno para que

possamos  realizar  ali  a  discussão sobre  a  miséria,  uma questão que está  sendo

abordada pelo  governo da Presidente Dilma,  e  também a segurança pública  nas

escolas.  Sabemos  também  que  haverá  várias  ações  sobre  esse  tema,  que  é

relevante  e  de  muita  importância.  Então,  poderemos  levar  essas  discussões  a

Divinópolis  e  às  cidades  da  região  Centro-Oeste.  No  mais,  quero  realmente

parabenizar V. Exa. pelo trabalho, dizendo que todas as iniciativas que estão na lei

são boas e benéficas e vêm a calhar.

Concordo  com  V.  Exa.  sobre  a  questão  da  água.  Penso  que  não  tem  como

conceber que uma população, mesmo sendo ela pequena, possa consumir uma água

nessa  condição.  Aí,  sim,  não  estamos  tratando  da  situação  como  ela  deve  ser,

estamos deixando que as pessoas adoeçam, às vezes, por falta do mínimo que é a

questão sanitária, a questão da água. Então, parabéns a V. Exa. Todos os pontos que
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V. Exa. aborda são muito bons e ajudam tanto o Parlamento quanto, principalmente,

toda  a  nação  mineira.  Neste  momento  quero  parabenizar  V.  Exa.  e  dizer  que

Divinópolis e a região Centro-Oeste estão sempre de portas abertas para o Deputado

André Quintão, a fim de que possamos fazer jus a vários projetos para aquela região.

E, principalmente, também devemos trabalhar por uma Minas Gerais cada vez mais

forte. Muito obrigado e parabéns.

O Deputado André Quintão* - Eu é que agradeço ao Deputado Fabiano Tolentino.

Acompanho o imenso reconhecimento que tem V. Exa. na área da assistência social

de  toda  aquela  região,  em  razão  do  seu  trabalho  na  Câmara  Municipal  e  na

Prefeitura, na área de esporte e lazer. V. Exa. conseguiu, aliás, servir de exemplo,

pois  implementou,  na Câmara Municipal  de  Divinópolis,  a  Frente  Parlamentar  em

Defesa da Assistência Social e hoje também tem ajudado a Assembleia a encaminhar

essa discussão junto a outros Deputados e Deputadas. Acho, aliás, que Divinópolis

poderia  até  sediar  um  dos  encontros  descentralizados,  pois  é  uma  cidade-polo

importante.  Esse será o tema do segundo semestre.  Então,  seria importante  que

todos os Deputados e Deputadas se incorporassem nesse assunto, porque o debate

é muito estratégico. O plano Brasil sem Miséria tem linhas: transferência de renda,

acesso a políticas  públicas e inclusão produtiva.  Então,  teremos um espaço para

discutir  essa temática  em todo o  Estado e  traremos  resultados  concretos  para  o

PPAG.

Antes de conceder aparte ao Deputado Rogério Correia, quero fazer um elogio à

sua postura. V. Exa. conduziu, junto com o Deputado Antônio Júlio,  tão bem esse

processo de negociação. Contamos também com a participação do Deputado Dinis

Pinheiro, Presidente da Casa, do Deputado Luiz Humberto, do Deputado Mourão, do

Deputado Gustavo Valadares, dos Líderes do Governo e do Deputado Mauri Torres,

ex-Líder, mas um líder quase informal, pois compartilhou conosco esse processo. Ele

já  foi  nomeado  Conselheiro,  já  saiu  publicada  sua  nomeação.  Ainda  não  tomou

posse, mas já houve a publicação da sua nomeação como Conselheiro do Tribunal de

Contas.

V. Exa. soube ser determinado e firme nas posições quando assim se exigia, foi

flexível nos momentos em que a negociação era o melhor caminho para que fossem
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reabertas  as  discussões,  os  debates  com  os  professores.  V.  Exa.  e  o  Deputado

Antônio  Júlio  lideraram,  de  maneira  muito  positiva,  nesse  processo,  o  Bloco.

Parabenizo  também  os  professores  e  trabalhadores,  que,  com  muita  luta,

conseguiram esse espaço.

Concedo  aparte  ao  Deputado  Rogério  Correia,  amigo  de  longa  data.  Aliás,

Deputado Rogério Correia, lembro-me de que, na Câmara de Vereadores, com 41

Vereadores, eu e V.  Exa. fizemos uma obstrução. A nossa Bancada só tinha dois

Vereadores. Hoje, aqui, está mais equilibrado, 54, 23. Na Câmara houve um período

em que, de 41 Vereadores, apenas 2 eram do PT. V. Exa. é um parlamentar brilhante

e tem conduzido muito bem o Bloco Minas sem Censura. Concedo-lhe aparte.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Obrigado, Deputado André Quintão. É

claro que a contribuição de V. Exa. no Bloco tem sido inestimável. V. Exa. lembrou

muito bem tal processo de negociação. Eu conversava há pouco com a Sra. Beatriz

Siqueira,  do  Sind-UTE,  e  V.  Exa.  muito  bem  lembrou  ao  ressaltar  o  papel  das

Lideranças.

O Deputado André Quintão* - Eu diria que se trata de uma das maiores lideranças

sindicais do País; uma liderança emergente, uma pessoa de muita fibra, competente.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Desejamos a ela, à Beatriz, e a todos os

professores que haja uma decisão tranquila sobre o que fazer. Sei que ela está com

um “pepino” na mão, grande, não é? Há ameaça de o governo cortar ponto, reprimir,

enfim, não é uma tarefa fácil para o Sindicato. Mas quero também ressaltar, como V.

Exa.  fez,  o  papel  importante  do  movimento  social  aqui  na  Casa,  da  saúde,  da

educação,  da  segurança  pública,  também  uma marca  das  nossas  discussões  no

primeiro semestre. Parabenizo o Deputado pela lembrança desse fato, assim como

parabenizo  os  dirigentes sindicais,  na  pessoa da Beatriz,  desejando sucesso nas

negociações.

Ainda sobre esse assunto, reitero que eu e o Deputado Paulo Lamac fazemos parte

da comissão de negociação da educação e o Deputado Adelmo Carneiro Leão está

na da saúde, representando o Minas sem Censura, junto com os Deputados do Bloco

do governo. Esperamos que até o final do mês de julho cheguemos a um acordo,

para apresentarmos em agosto, que as soluções finalizaram. Eu disse claramente
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aos representantes do governo que esperamos que essa negociação seja para valer,

e não, uma negociação de brincadeirinha, para inglês ver. Durante o mês de julho

estaremos  vigilantes.  Entraremos  em  recesso,  mas  as  comissões  da negociação,

tanto  a  da  saúde  quanto  a  da  educação,  trabalharão  nesse  período  buscando

aprimorar o acordo entre as categorias e o governo.

Quero também, Deputado, parabenizá-lo pelo trabalho que tem feito em favor do

Jequitinhonha. Quando vi a garrafa com água, se fôssemos da Minas da fantasia,

acharíamos que fosse garapa. Provavelmente a Minas da fantasia diria que é garapa.

Mas a Minas da realidade, infelizmente, é essa que V. Exa. mostrou, a Minas da água

suja do Jequitinhonha, que o povo é obrigado a beber por falta, completa, de política

social.

Essa ideia que V.  Exa.  apresenta,  de fazer  uma caravana para realizarmos um

debate dos pontos sociais do segundo semestre, do PPAG, é fundamental, Deputado.

Quero acolher essa sugestão de V. Exa. para o Minas sem Censura, para vermos os

programas sociais nacionais que estarão em curso - do governo da Presidenta Dilma,

na sequência daquilo que foi construído pelo Presidente Lula -, trazendo-os realmente

para Minas Gerais - para a Minas real, e não, a Minas da fantasia -, para que essa

experiência chegue a Minas com a força que deve ter o governo de Minas e que,

infelizmente, não está tendo.

Aproveito sua sensibilidade, Deputado, para construir políticas públicas, tarefa que

a Comissão de Participação Popular vem fazendo, para que o Minas sem Censura

tenha, no segundo semestre, além da marca da Oposição, a marca da construção do

governo  da  Dilma  em  Minas.  Parabéns  pela  sua  atuação.  Vamos  construir,  no

segundo semestre, essas ideias.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, eu teria muito mais a dizer.  Antes,

concedo aparte à Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Deputado André Quintão, não poderia,

de forma alguma, deixar de cumprimentá-lo pela atuação e pelo posicionamento firme

nesta Casa. Realmente tenho ouvido, quase que diariamente, as suas considerações

sobre a questão da água e da Copanor. De fato, essa situação é inconcebível. Não

entendemos  como  uma  empresa  criada  exatamente  para  trabalhar  no  Norte  de
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Minas, onde a população é mais carente, tenha um critério tão contraditório. Essas

comunidades, algumas até isoladas, são as que precisam de maior assistência.  A

lógica  tem  de  ser  invertida.  Prioridade  é  para  quem  mais  precisa.  A sua  fala  é

corretíssima.  Temos  de  achar  alternativas  e  resolver  a  situação  imediatamente.

Temos de saber  se será  a  Copasa,  o governo do Estado ou se vamos atrás  da

Funasa para resolver o problema. Não podemos esperar. Esse posicionamento é de

sua iniciativa, mas toda a Casa tem de apoiá-lo, pois é inconcebível não termos uma

resposta imediata.

Portanto,  cumprimento-o  pela  atuação  firme  e  competente  na  Comissão  de

Participação Popular, que muito tem contribuído para que esta Casa seja cada vez

mais aberta à democracia direta e participativa; e pelo seu trabalho com o projeto do

Suas, que foi aprovado. V. Exa. tem dado grande contribuição para o avanço das

políticas públicas do nosso Estado. Parabenizo-o e deixo o nosso abraço. Que Deus

continue abençoando esse trabalho tão competente. A sua presença faz diferença

aqui.

O Deputado André Quintão* - Eu teria muito mais a dizer, mas, já sentindo um clima

político favorável à votação e talvez desfavorável para que eu continue a falar desta

tribuna,  quero terminar.  Deixo o meu apelo aos Deputados.  Eles  me conhecem e

sabem que sou uma pessoa de diálogo. Tenho respeito pelo professor e Governador

Anastasia, mas, nessa questão da Copanor, peço o empenho de todos, pois trata-se

de uma questão de humanidade. A Copanor não pode ter esse critério em sua página.

Ela tem de rasgá-lo. Este Deputado não virá aqui para pedir que a Copanor atenda

todas  as  comunidades  com  menos  de  200  habitantes  de  um  dia  para  o  outro.

Portanto,  retirem  esse  critério.  Já  participei  de  uma  audiência  com  o  Presidente

nacional da Funasa. Vamos à Presidenta Dilma, pois há o Brasil sem Miséria. Não

vamos fazer demagogia com a questão, mas precisamos retirar esse critério. Não

podemos  conceber  pessoas  beberem  água  dessa  natureza  no  Estado  de  Minas

Gerais. Isso agride a nossa consciência. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Vem à

Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia, solicitando a votação destacada

das Emendas nºs 13, 33, 74 a 76, 91, 94, 147 e 148 e do Anexo II. A Presidência
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defere o requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento

Interno.  Em  votação,  o  projeto,  salvo  emendas,  subemendas  e  destaques.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.)  Aprovado.  Em votação, o Anexo II.  As Deputadas e os  Deputados que o

aprovam permaneçam como se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Em votação,  as

emendas e subemendas com parecer pela aprovação. As Deputadas e os Deputados

que as aprovam permaneçam como se encontram. (-  Pausa.)  Aprovadas.  Com a

aprovação das Subemendas nº 1 às Emendas nºs  5, 12, 53, 54, 63, 77, 79 e 81,

ficam prejudicadas as respectivas emendas; com a aprovação da Emenda nº 43, fica

prejudicada a Emenda nº 2; com a aprovação da Submenda nº 1 à Emenda nº 79,

fica prejudicada a Emenda nº 8; com a aprovação da Submenda nº 1 à Emenda nº 81

e da Emenda nº 43, fica prejudicada a Emenda nº 17; com a aprovação da Emenda

nº 86, ficam prejudicadas as Emendas nºs 50 e 51; com a aprovação da Emenda nº

19, ficam prejudicadas as Emendas nºs 52 e 153; com a aprovação da Emenda nº 15,

ficam prejudicadas as Emendas nºs 56 e 88; com a aprovação da Emenda nº 14, fica

prejudicada a Emenda nº 59; com a aprovação da Submenda nº 1 à Emenda nº 63,

fica prejudicada a Emenda nº 69; com a aprovação da Submenda nº 1 à Emenda nº

53 e da Submenda nº 1 à Emenda nº 54, fica prejudicada a Emenda nº 78; com a

aprovação da Emenda nº 42, ficam prejudicadas as Emendas nºs 89, 101 e 151; com

a aprovação da Submenda nº 1 à Emenda nº 54, fica prejudicada a Emenda nº 92;

com a aprovação da Emenda nº 40, fica prejudicada a Emenda nº 111. Em votação,

as Emendas nºs 1, 3, 4, 6, 7, 9 a 11, 20 a 32, 34 a 39, 41, 44 a 49, 55, 57, 58, 60 a

62, 64 a 68, 70 a 73, 80, 82 a 85, 87, 90, 93, 95 a 100, 102 a 110, 112 a 146, 149,

150,  152,  154  a  156  e  158.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  as  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Em votação, a Emenda no

13. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.

(- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda no 33. As Deputadas e os Deputados

que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Votação da

Emenda nº 74.

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Gostaria que a Presidência determinasse a leitura da
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emenda.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita à Sra. Secretária que proceda

à leitura da Emenda nº 74.

A Sra.  Secretária  (Deputada  Luzia  Ferreira)  -  (  -  Lê  a  Emenda  nº  74,  que  foi

publicada na edição do dia 1º/7/2011).

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Rogério

Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, duas propostas já foram derrotadas

pela  base  do  governo,  e  gostaríamos  de  registrar  que  consideramos  que  foram

derrotas do povo de Minas Gerais: uma, em relação à aplicação dos 12% na saúde

pública, em torno da qual já promovemos uma discussão; a outra, do Deputado André

Quintão, refere-se ao investimento em políticas sociais.

A Emenda nº 74, que discutimos agora, refere-se à garantia na LDO da aplicação

real de 25% na educação pública. Na intervenção que fiz em defesa da LDO e das

emendas  que  apresentamos,  quando  discursei  da  tribuna  disse  que,  no  caso da

educação, o investimento tem usado um artifício que diminui o investimento nessa

área, e que não é permitido no Tribunal de Contas. Em todo Orçamento o governo

coloca  os  inativos  como  investimento  em  educação.  Ora,  no  próprio  parecer  do

Tribunal de Contas, os inativos já passam a ser considerados não como investimento

na educação, mas como tarefa previdenciária, portanto recursos previdenciários. Os

professores  aposentados  estão  sendo,  então,  considerados  investimento  na

educação.  O  correto,  Deputado  Sargento  Rodrigues,  é  não  permitirmos  que  isso

aconteça;  do  contrário,  teremos um  investimento  na  educação não de 25%,  mas

próximo a 19% ou,  no máximo,  20%, o  que dá um prejuízo  enorme à educação

pública.

Então,  gostaria  de  pedir  aos  Deputados  a  aprovação  desta  emenda  para  que

tivéssemos  a  garantia  de  que  os  inativos  não  estarão  sendo  contados  como

investimento educacional. É apenas isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 74. As Deputadas e os Deputados que

a  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Rejeitada.  Em  votação,

Emenda nº 75. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
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encontram. (-  Pausa.)  Rejeitada. Votação da Emenda nº 76. Com a palavra, para

encaminhar a votação, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, gostaria de dizer aos Deputados que

não  estamos  discutindo  todas  as  emendas  considerando  já  o  cansaço  dos

parlamentares. Além disso, o nosso objetivo aqui não é fazer obstrução. Preferi não

encaminhar a emenda anterior, mas apenas gostaria de justificar por que votamos

favoráveis à emenda anterior, que tratava sobre o reajuste dos servidores públicos.

Propusemos na emenda que esse reajuste fosse de acordo com o crescimento do

ICMS, descontado apenas a parte do crescimento vegetativo da receita. É uma pena

que essa emenda também tenha sido rejeitada, mas fica aqui o nosso lamento pela

não aprovação dessa emenda.

No  caso  da  Emenda  nº  76,  que  diz  respeito  ao  Orçamento  Participativo,

propusemos que houvesse uma destinação de parcela do recurso para o Orçamento

Participativo no Estado. Trata-se de uma contraposição ao tal choque de gestão. Em

vez de fazer uma gestão burocrático-administrativa - que é a gestão que tem sido

aplicada  durante  esse  período  -  que  promova  a  participação  popular  em  cada

orçamento.  Portanto,  destinaríamos  da  receita,  Deputado  Délio  Malheiros,  um

percentual  em  que,  democraticamente,  se  discutiria  no  interior  a  execução

orçamentária por meio do Orçamento Participativo. Peço, então, o apoio dos colegas

Deputados para esta emenda que apresentamos.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 76. As Deputadas e os Deputados que

a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

Questão de Ordem

O Deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  seria  possível  fazer  a  leitura  da

Emenda nº 91?

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita à Sra. Secretária que proceda

à leitura da Emenda nº 91.

A Sra.  Secretária  -  (-  Lê  a  Emenda nº  91,  que foi  publicada na edição do  dia

1º/7/2011).

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Rogério

Correia.
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O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, como as duas outras emendas em

seguida têm conteúdos semelhantes,  encaminharei  apenas esta  e deixarei  aqui  o

apelo pela votação das três emendas. Além do mais, todos estamos cansados pelo

exaustivo trabalho nesta Casa.

Esta emenda foi apresentada de forma semelhante por meio de lei complementar

ou emenda constitucional pelo Senador Aécio Neves, em Brasília. Por isso, peço à

base do governo Anastasia, ou melhor, aos anastasistas e aos aecistas, que votem

essa emenda. Nesse caso específico, essa emenda é muito útil aos Prefeitos.

Sr. Presidente, essa emenda diz que, caso haja renúncia fiscal por parte do governo

do Estado, por exemplo, o ICMS, o Município será recompensado. Isso é importante

para os Prefeitos. Então houve renúncia, e geralmente algumas são úteis e outras

não. O Deputado Antônio Júlio é mais especialista em instrução orçamentária e nos

representa  na  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária.  O  governo

compensaria  os  Municípios  nos  25% destinados a  ele.  Portanto  ele  pode fazer  a

isenção fiscal, mas os Municípios não teriam, digamos assim, esse “prejuízo”, entre

aspas.

O  Senador  Aécio  Neves  apresentou  em  relação  aos  impostos  nacionais,  por

exemplo, o IPI. No meu entender, o governo do Presidente Lula agiu corretamente no

caso da geladeira, que é a chamada indústria de utensílios brancos. Isso aconteceu

naquele  momento  de  crise para  o  Brasil,  e  foi,  portanto,  uma tacada positiva  do

governo  federal.  O  Governador  Aécio  Neves,  agora  Senador,  como  Governador,

preferiu não fazer isso em Minas Gerais, mas agora quer que a Presidenta Dilma faça

no Brasil. Então, aproveitando a oportunidade, que se faça também em Minas. É uma

boa lembrança do Senador Aécio Neves, e, em homenagem a ele, a base do governo

deveria aprovar. Tendo renúncia, teríamos também, em Minas Gerais, a semelhança

disso,  até  para  não  parecer  uma demagogia  dele,  o  que  não acredito  que  seja,

conhecendo o Senador, o mais querido. Tenho certeza de que a base não passará o

carimbo de demagogia e aprovará a emenda. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 91. As Deputadas e os Deputados que

a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a

Emenda nº 94. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
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encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda nº 147. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

Em  votação,  a  Emenda  nº  148.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  a  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em

turno único, o Projeto de Lei nº 1.697/2011 com as Emendas nºs 14 a 16, 18, 19, 40,

42, 43, 86, 157 e 159 a 162 e as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 5, 12, 53, 54, 63,

77, 79 e 81. À Comissão de Redação.

Declarações de Voto

O Deputado  Sargento  Rodrigues  -  Sr.  Presidente,  gostaria  de  cumprimentar  os

ilustres colegas Deputadas e Deputados, porque aprovamos aqui, com a relatoria do

ilustre Deputado Romel Anízio, sob a Presidência do Deputado Zé Maia, uma emenda

extremamente importante para os Poderes do Estado e demais órgãos, mas muito

mais  importante ainda,  Sr.  Presidente,  para a população de Minas Gerais.  Temos

insistido  nessa  questão,  objeto  de  uma  proposta  de  emenda  constitucional  cujo

primeiro signatário  é este Deputado,  a qual  foi  subscrita  por  76 Deputados desta

Casa, e uma emenda que apresentamos à LDO foi parcialmente acatada pelo relator

Deputado  Romel  Anízio.  Gostaria  de  dizer  da  felicidade  da  população  de  Minas

Gerais com o teor  dessa emenda,  porque ela visa a uma maior transparência na

administração pública do Estado de Minas Gerais. A emenda aprovada, Subemenda

nº 1 à Emenda nº 63, tem o seguinte teor: “Os Poderes do Estado, seus órgãos e

entidades, o Tribunal de Contas e o Ministério Público divulgarão, no Órgão Oficial de

Imprensa do Estado e em suas respectivas páginas na internet, até o 20º dia do mês

subsequente ao trimestre vencido, demonstrativo da despesa mensal realizada no

trimestre anterior  com remuneração, subsídio e verbas indenizatórias, incluídas as

vantagens de natureza pessoal ou de qualquer outra natureza, e de seus servidores,

empregados públicos e agentes políticos, ativos e inativos, discriminada por unidade

orçamentária e por cargo, emprego ou função e respectivos números de ocupantes

ou  membros”.  Portanto,  Sr.  Presidente,  como  essa  emenda  certamente  será

sancionada  pelo  Governador  sem  nenhum  corte,  teremos  a  clareza,  a  ampla

transparência. Porque o Poder Legislativo já faz isso, em que pese uma parcela da

imprensa, de forma enviesada, criticar verba indenizatória de Deputado, salário, uma
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série  de  recursos  utilizados.  Porém,  o  que  é  dos  Deputados  está  na  internet,  e

qualquer cidadão que deseje saber qual é o salário dos Deputados pode entrar no

“site” e ver a prestação de contas. Pode ver, inclusive, quais são as empresas que

estão prestando serviços, cujas notas se referem à verba indenizatória gasta pelos

Deputados. No entanto, não vemos isso no Tribunal de Contas, no Poder Judiciário

nem no Ministério Público. Mas agora, com a aprovação dessa emenda, saberemos

quanto gasta o Ministério Público com diárias. A população precisa saber, mas, além

da população, compete a este Poder fiscalizar. Por várias vezes e incansavelmente, o

Legislativo  tem-se colocado em uma situação mesquinha e passiva em relação à

fiscalização  dos  atos  dos  Promotores,  Procuradores,  Juízes,  Desembargadores  e

membros do Tribunal de Contas e do Executivo. Agora, a fiscalização será facilitada.

Ainda mais  que a  Subemenda nº  1 à  Emenda  nº  79,  que também foi  aprovada,

também  assegura  aos  membros  da  Assembleia  Legislativa  o  acesso  ao  Sistema

Integrado de Administração Financeira - Siafi - e aos demais sistemas para que os

Deputados possam exercer com tranquilidade a fiscalização dos atos, que compete à

Assembleia. Portanto, teremos a transparência. Por último, Sr. Presidente, lembro a

V. Exa., como 1º-Vice-Presidente desta Casa, e aos demais membros da Mesa, que

aprovamos  hoje,  em 2º  turno,  o  projeto  de  reajuste  salarial  da  Polícia  Militar,  da

Polícia  Civil,  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  e  dos  Agentes  Penitenciários  e

Socioeducativos; já está nesta Casa o projeto de lei com pedido de reajuste para os

servidores do Ministério Público e do Judiciário; e o governo já anunciou o reajuste

dos servidores da saúde, em duas parcelas. Mas, até o presente momento, a Mesa

desta Casa não sinalizou com relação ao reajuste dos servidores do Legislativo. No

primeiro dia de Plenário do segundo semestre, estaremos aqui para cobrar da Mesa

desta  Casa  e  do  Presidente  Dinis  Pinheiro  que  se  manifestem  com  relação  ao

reajuste dos servidores do Legislativo. Temos informações de que os salários dos

servidores desta Casa já estão defasados, e muito, com relação ao dos servidores do

Tribunal de Contas, do Judiciário e do Ministério Público. Por isso estamos perdendo

técnicos  altamente  qualificados  e  preparados,  que  se  dedicam  a  esta  Casa.  O

conjunto de servidores do Legislativo, seja de recrutamento amplo, função pública ou

efetivos,  aguardam  o  pronunciamento  desta  Mesa  com  relação  ao  reajuste.
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Estaremos aqui no primeiro dia de abertura dos trabalhos para fazer essa cobrança

novamente ao Presidente e aos demais colegas Deputados que compõem a Mesa.

Queremos  agradecer  a  paciência  de  V.  Exa.  e  dos  demais  colegas  Deputados,

agradecer  o  apoio  de  todos  os  servidores  desta  Casa,  inclusive  dos  Policiais

Legislativos,  nossos Consultores  e  demais servidores que se mantiveram aqui  na

madrugada,  acompanhando nosso trabalho intenso nesta última semana,  algumas

vezes  passando  de  meia-noite.  Mas  encerramos  hoje  com  muita  satisfação.

Desejamos a todos, neste recesso de 13 dias, que Deus os ilumine e acompanhe.

Obrigado.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Manifesto a minha inteira concordância com o

Deputado Sargento Rodrigues com relação aos reajustes,  ao  trato dos servidores

desta Casa, ao desejo de paz e sucesso aos colegas Deputados. Mas quero dizer

que fui designado pela Presidência desta Casa para acompanhar  as negociações

relativas  aos  servidores  da  saúde.  Ontem,  conversei  com  a  Secretária  Renata

Vilhena, que afirmou categoricamente que, imediatamente após o término da greve

dos servidores da saúde, seria implantada a equipe governamental,  para, com os

servidores da saúde, tratar da negociação da pauta desses servidores. Estou aqui

para  anunciar  que  os  servidores  da  saúde  encerraram  as  atividades  de  greve e

solicitar ao governo do Estado de Minas Gerais, à Secretaria de Planejamento que

tomem as medidas para que seja implantada imediatamente a estrutura de governo,

com  representantes  do  governo,  das  Secretarias  de  Planejamento  e  da  Saúde,

representantes dos diferentes órgãos componentes da estrutura de saúde, a fim de

iniciar  uma análise, um diagnóstico, da proposta dos servidores para obtermos as

respostas o mais breve possível. Coloco-me à disposição do governo, dos servidores

públicos e desta Assembleia, para, quando necessário, participar da busca imediata

da solução, em favor da saúde, dos trabalhadores de Minas Gerais, dos salários, do

plano de carreira de cargos e salários, da reposição dos servidores, da melhoria das

condições  de  trabalho  e  dos  direitos  trabalhistas  desses  servidores.  E

fundamentalmente para que, ao final, os trabalhadores e as trabalhadoras, o povo de

Minas  Gerais  tenha  garantido  o  que  está  na  Constituição,  saúde  como  direito

fundamental de todos e o Estado como corresponsável para prover as condições de
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atendimento a esses direitos. Muito obrigado.

O  Deputado  João  Leite  -  Obrigado,  Sr.  Presidente.  Com  muita  satisfação,

chegamos  ao  final  dos  nossos  trabalhos,  pelo  menos  neste  momento.  Quero

agradecer  especialmente  aos  servidores  da  Assembleia,  porque  são  eles  que

possibilitam que o nosso trabalho  chegue a  todo o Estado.  Quero fazer  coro,  Sr.

Presidente,  com  as  reivindicações  do  Deputado  Sargento  Rodrigues.  Os  nossos

servidores precisam de valorização. Sei que V. Exa. e o Presidente Deputado Dinis

Pinheiro devem estar preocupados com essa questão. Temos muita sensibilidade em

relação  às  questões  dos  servidores  de  todos  os  Poderes.  Precisamos  olhar  com

carinho para a nossa Casa, precisamos nos lembrar dos servidores que cruzam o

Estado de Minas Gerais conosco, em nossas viagens. Sabemos que o senhor está

lembrado disso. V. Exa. tem de ter cuidado, até porque é também um servidor da

Assembleia  Legislativa.  Temos  de  nos  lembrar  de  todos,  que  trabalham  tanto,

dispostos, e que contribuem com o nosso trabalho no Estado, atendendo à população

de Minas. Quero registrar isso. Sei que a Mesa deve estar atenta, e esperamos, para

breve, um anúncio de aumento para os servidores da Assembleia Legislativa. Quero

também, Sr. Presidente, comentar sobre tantas coisas que ouvimos aqui,  algumas

impressionantes. Parece que não temos informado tudo para as pessoas. Tivemos o

cuidado de não falar muito, até para que chegássemos a este final. Mas temos de

resgatar algumas coisas. É impossível, por exemplo, não dizer que o Senador Aécio

Neves - já tinha até me esquecido, mas o Deputado Rogério Correia, tão carinhoso

com o Senador Aécio Neves, está sempre se lembrando dele, e, então, lembramos

também do mais querido, do Senador Aécio Neves - não podia dar isenção de IPI,

porque quem faz isso é o governo federal. Quando o governo federal dá isenção do

IPI, o que cabe aos Estados e aos Municípios, não recebe a divisão. Então, eles,

compulsoriamente, participam, porque não recebem dinheiro. Falta dinheiro para os

Estados e os Municípios, porque o governo federal fez uma graça, isentando do IPI.

Quando é aprovado, por exemplo, um projeto que interessa muito a nós, de incentivo

ao esporte, com recursos do Imposto de Renda, que também é federal, é dividido

com os Estados e os Municípios. Como o governo federal faz? Faz uma graça com o

Imposto  de  Renda;  Estados e Municípios  participam compulsoriamente.  Eles  nem
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foram chamados, mas participam. O governo federal passou 5 milhões para o Clube

Atlético Mineiro, 5 milhões para o Minas Tênis Clube, e um valor para o América fazer

o trabalho - não tenho essa informação. Mas esse dinheiro chegaria para o Estado e

para  os  Municípios.  Então  é  importante  dizer  que  Minas  Gerais  participou  sim.

Depois, vemos esse sonho, exposto e anunciado aqui, da Funasa, que tinha, no ano

passado, 4 bilhões. Quanto foi liberado para o Brasil  inteiro? Foram liberados 700

bilhões. Outro dia me encontrei com o Prefeito de uma das cidades. Há mais de dois

anos - V. Exa. é majoritário lá, Deputado José Henrique -, estão aguardando recurso

da Funasa. Todo dia eles apresentam novo projeto e dizem: “Está faltando isto aqui”.

É impossível retirar dinheiro da nossa Caixa Econômica Federal, ninguém consegue.

É importante resgatarmos as verdades.

Depois falamos em Choque de Gestão. Eles criticam muito a maneira de governar

do Senador Aécio Neves, quando era Governador, e também do nosso Governador

Anastasia. Mas digo graças a Deus por haver essa maneira de gerenciar o Estado,

porque, ao ter cuidado com os recursos, sobra dinheiro para as pessoas mais pobres

do  Estado,  sobra  dinheiro  para  fazer  230  ligações  asfálticas.  O  Deputado  José

Henrique pode ser testemunha do tempo em que as pessoas nessas cidades, para

terem  atendimento  na  saúde,  saíam  carregadas  daqueles  lugares,  quando  eram

levadas nas costas, pois não havia acessibilidade. Então sobrou dinheiro para isso. E

agora o governo federal  quer  investir,  para  iniciar  o trem-bala,  34  bilhões.  Isso é

inversão de prioridade? Trem-bala é prioridade no Brasil? Esse é o investimento que

deve ser feito no Brasil? Começará gastando 34 bilhões para, depois, chegar a não

sei quanto. Infelizmente o meu tempo terminou. Eu tinha aqui uma lista - posso falar

da  última?  A última  foi  quando  denunciávamos  aqui  as  mortes  na  BR-040.  Os

caminhões de minério trafegavam naquela BR. Fui  com o Deputado Fábio Avelar,

caminhamos  pela  estrada,  pegamos  as  pelotas  da  pelotização.  As  mineradoras

assumiram fazer a Via do Minério, apoiadas - está aqui - pelo Deputado Padre João.

Isso está aqui, na campanha “Estou com o Padre”, em que o Deputado Padre João

anuncia a Via do Minério.  Ela foi  criticada aqui pelos colegas do Deputado Padre

João, que acertou com as mineradoras a Via do Minério para que o governo federal

retirasse as carretas de minérios que estavam trazendo tantos acidentes. Não recebo
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essa crítica, deve ter sido para o Deputado Padre João, que acertou com a Gerdau

Açominas e com todas as outras para retirar  os caminhões de minério, porque as

balanças do governo federal  não funcionam nas estradas federais.  Obrigado pela

paciência, Deputado José Henrique.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final

- A seguir, é submetido a discussão e votação e aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei 1.697/2011 (À sanção.).

Declarações de Voto

O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

queremos, neste final de trabalhos da 1ª Sessão Legislativa, agradecer a todos os

colegas  o  convívio  que  aqui  tivemos,  os  debates  de  que  participamos  e  a  que

assistimos;  ao  Deputado  Dinis  Pinheiro,  Presidente  da  Assembleia;  e  a  V.  Exa.,

Deputado José Henrique, Presidente, pelo trabalho que desenvolveu e desenvolve ao

presidir  várias  sessões  com  serenidade e,  muitas  vezes,  com  energia  nas  horas

necessárias. Estamos aqui para fazer justiça a quem merece, até mesmo a V. Exa.,

conforme estamos assinalando. Ao mesmo tempo, queremos agradecer a todos os

outros  companheiros  do  Bloco Transparência e Resultado.  Quero  fazer  justiça ao

Governador Anastasia, que é mais que um professor, é um professor por profissão -

aliás é citado em todo o Brasil pela sua competência e serenidade. Portanto, queria

dizer que o nosso Governador, Prof.  Anastasia, é um homem da legalidade, é um

homem que respeita as leis em todos os seus projetos, haja vista duas decisões

recentes na Justiça. A primeira, já comentada aqui por alguns colegas Deputados,

refere-se à construção do hotel no prédio do Ipsemg, fato que já foi objeto de muitos

debates nesta Casa. Agora, a imprensa publicou, e acabei de ler no jornal “O Tempo”,

um parecer do Ministério Público, dizendo: “a licitação obedece rigorosamente aos

ditames legais”. O Juiz não tinha nenhum reparo a fazer, no entanto essa questão foi

objeto de muitas críticas, de muitos debates. Se houvesse alguma ilicitude, é claro

que o Ministério Público anunciaria. No entanto, o Ministério Público, por meio de três

dos  seus representantes,  especialmente  do  Dr.  Eduardo Nepomuceno,  reconhece

que não há absolutamente nada de ilícito. Além do mais, a Justiça Federal também

reconheceu - e isso foi publicado hoje - uma questão que foi muito debatida aqui e
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que diz respeito ao piso salarial. A Justiça entendeu que a greve é ilegal. Por que ela

entendeu assim? Não sou eu que estou dizendo isso. A Justiça entendeu que a greve

é ilegal,  porque o  acórdão do Supremo Tribunal  Federal  ainda não foi  publicado.

Debatemos  essa  questão,  Deputado  João  Leite  e  Deputado  Rômulo  Viegas.  O

acórdão, enquanto não é publicado, não pode produzir nenhum efeito jurídico. Agora

a Justiça Federal decidiu nesse sentido. E não pode! Nesta Casa, uma lei, enquanto

não for publicada, não produzirá efeito. O mesmo ocorre com o acórdão. Se ele não

foi publicado, não produzirá efeito. Por isso, a Justiça entendeu que a greve é ilegal.

Ainda bem que fizemos um acordo aqui. Houve um entendimento entre a Situação e

a Oposição. A Comissão deverá fazer um trabalho, conseguir um desempenho, a fim

de  que  tudo  corra  bem  e  a  greve  seja  resolvida  da  melhor  maneira  possível,

beneficiando as duas partes. Assim sendo, tanto o professorado quanto o governo

poderão conseguir seus objetivos. Estamos vendo, claramente, legalidade nos atos

do  Governador  Anastasia,  por  isso  estamos  aqui  proclamando  essa situação.  Sr.

Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, antes de encerrarmos os trabalhos,

gostaria de lembrar várias questões interessantes que esta Casa, sob a Presidência

do Deputado Dinis Pinheiro e também de V. Exa., desenvolveu neste semestre, nesta

1ª  Sessão  Legislativa.  Vimos  aqui  um  Legislativo  mais  próximo  do  cidadão,  com

várias  ações desenvolvidas  com esse objetivo,  a exemplo do Fórum Democrático

para  o  Desenvolvimento  do  Estado.  Além  disso,  a  Assembleia,  por  meio  das

Comissões, realizou reuniões para tratar dos crimes do Aglomerado da Serra, em que

nossas Comissões atuaram firmemente a fim de esclarecer a autoria dos crimes e de

viabilizar a punição dos culpados; tratou das 86 mil multas dos radares que foram

anuladas,  além  de  atuar  levando  representações  ao  Ministério  Público;  tratou  da

regularização da produção de queijos artesanais,  de um modo geral,  favorecendo

principalmente os pequenos produtores; trabalhou em defesa da inclusão social; criou

a  Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência,  para  dar-lhe

assistência;  enfim,  as  portas  da  Assembleia  foram  abertas  para  a  sociedade.

Trabalhamos  muito  nas  Comissões  que  discutem  a  reforma  política;  houve

reconhecimentos  institucionais,  o  fortalecimento  do  Poder  Legislativo,  quando  o

nosso Presidente Dinis Pinheiro esteve em Brasília, e até tivemos a oportunidade de
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acompanhá-lo, em audiência com o Presidente do Senado, Senador José Sarney. Foi

pedida uma alteração da Constituição Federal, uma PEC, para concessão de mais

poderes a todas as Assembleias Legislativas do Brasil,  o que é fundamental para

todos nós e para o próprio país. Trabalhamos por uma comunicação mais ágil, por

uma ação para a cidadania. Desenvolvemos, por meio da Escola do Legislativo, o

programa Educação,  um projeto  estratégico.  O Procon fez 38 mil  atendimentos a

consumidores. Os números evidenciam o trabalho. Tivemos mais de 700 reuniões de

Comissões e ainda teremos um seminário, que discutirá a erradicação da miséria, o

qual deverá ocorrer em outubro deste ano, num projeto que, evidentemente, seguirá

orientação da Presidente Dilma Roussef.  Sr.  Presidente,  Deputadas e Deputados,

estamos encerrando nossos trabalhos da 1ª Sessão Legislativa com a consciência

tranquila do dever cumprido. Muito obrigado.

O  Deputado  Rômulo  Viegas  -  Sr.  Presidente,  também  quero  contribuir,

posicionando-me  favoravelmente  aos  pronunciamentos  dos  Deputados  que  me

antecederam, no  que diz respeito ao reajuste  dos salários  dos funcionários  desta

Assembleia,  porque  estamos  vendo  a  possibilidade  de  isso  também  ocorrer  nos

demais  setores  do  governo  do  Estado.  Quero  dizer  que  encerramos  nossas

atividades, sob a Presidência de V. Exa., a quem quero agradecer e parabenizar pela

paciência  ao  longo  de  todo  esse  semestre.  V.  Exa.  teve  participação  altamente

expressiva  e  positiva  no  andamento  de  nossos  trabalhos  no  Plenário.

Simultaneamente,  estamos  encerrando  o  semestre  com  ações  muito  positivas.

Sabemos que as demandas da sociedade crescem de forma altamente expressiva,

mas  há  unidade,  uma  ligação  fundamental,  que  é  um  preceito  constitucional  do

governo  federal  com  os  Estados  e  com  os  Municípios.  No  início  de  agosto,

acompanharemos as associações microrregionais do Estado de Minas Gerais. Tive o

prazer de ser Subsecretário de Desenvolvimento Regional, e aquele segmento está

vinculado  a  essa  pasta.  Visitaremos  o  Ministro  das  Cidades,  Montenegro,  para

refletirmos sobre a necessidade de revigorarmos a distribuição dos índices do Fundo

de Participação dos Municípios e do Fundo de Participação dos Estados, para que os

gestores públicos  possam realmente melhorar  ainda mais  o atendimento à  nossa

sociedade. Sabemos que os problemas são muitos. O governo de Minas avançou
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muito ao longo desses oito anos. Parabenizo o ex-Governador, atual Senador Aécio

Neves, assim como o Governador Anastasia. Reconhecemos também as ações do

governo federal, que temos de apontar como positivas. Recentemente, nesta tribuna,

fiz  alerta  para  aquela negociação muito forte,  que envolvia  o Pão de Açúcar  e  o

Carrefour. Parece-me que a Presidente Dilma está mudando esse posicionamento.

Entendemos que o BNDES, banco criado com recursos públicos, com recursos do

Fundo de Amparo ao Trabalhador, tem de privilegiar os investimentos das camadas

sociais. As parcerias têm acontecido, o que não podemos negar. O governo federal,

os  Estados  e  os  Municípios  têm  procurado  atender  às  demandas  e  resolver  os

problemas,  que são muitos.  Ninguém se  candidata  a  mágico.  Ninguém tem  vara

mágica para resolver todos os problemas de uma só vez. Esperamos que essa nossa

visita  ao  Ministério  das  Cidades,  acompanhando  os  Presidentes  das  associações

microrregionais  do  Estado,  possa trazer  bons resultados;  esperamos que revejam

esse  pacto  federativo.  Temos  certeza  absoluta  de  que  Minas  Gerais  continuará

crescendo.  Quero,  mais  uma  vez,  agradecer  de  forma  especial  o  Governador

Anastasia,  que  recentemente  esteve  em  nossa  região.  Entregamos  para  a

comunidade  um  fórum  regional,  um  espaço  republicano,  onde  as  pessoas  são

tratadas igualmente perante a lei. É uma obra expressiva para toda a comunidade

das Vertentes. Mando um abraço ao Aécio Neves, no Senado, e a todos que querem

bem nossa sociedade, o Brasil e Minas Gerais. Encerro parabenizando V. Exa. e os

demais pares, os Deputados tanto da Situação quanto da Oposição, pelos embates

que  acredito  terão  sempre  como  objetivo  final  melhorar  o  atendimento  à  nossa

população. Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, quero também fazer uma declaração

de  voto.  O  nosso  Bloco  votou  favoravelmente  à  LDO,  com a  ressalva  de  várias

emendas.  Mas,  neste  momento,  já  não  é  necessário  entrar  no  conteúdo  das

polêmicas que tivemos durante esse período, mesmo porque já tive oportunidade de

fazê-lo  bastante  hoje.  Queria  apenas  aproveitar  esta  declaração  de  voto  para

cumprimentar  os  Deputados  e  V.  Exa.,  que é  nosso Vice-Presidente  e  preside  a

maioria  das  nossas reuniões de forma sempre  a  atender  todos os Deputados  de

modo  democrático.  Então,  na  pessoa  de  V.  Exa.,  parabenizo  o  conjunto  dos
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Deputados, pois durante esse período tivemos um trabalho positivo, com diferenças

de opinião, como é comum no Parlamento, mas que servem exatamente para criar o

ambiente  democrático  em  que  vivemos.  Parabenizo  os  Deputados  e,  ao  mesmo

tempo, os servidores da Casa. Tivemos um semestre bastante repleto de ações, que

não  poderiam  ser  executadas  sem  o  serviço  competente  dos  servidores.  Então,

aproveito este momento,  Sr.  Presidente,  para rapidamente deixar  o nosso abraço

solidário a  todos e  desejar  que voltemos revigorados no segundo semestre,  para

produzir ainda mais por Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, a minha vinda é apenas para fazer aqui um

mea- culpa, já que eu tratava da questão da BR-040 no final da minha primeira fala,

na declaração de voto, e me faltou citar o Deputado Adelmo Carneiro Leão. Esse

Deputado,  nesta  tribuna,  depois  de  um  contato  com  o  Deputado  Padre  João,

reconheceu o trabalho realizado por esta Casa, pela Comissão de Transporte e pelo

próprio Deputado Padre João, que foi o intermediário no entendimento para que as

empresas construíssem a Via  do Minério.  E  agora foi  possibilitada a retirada dos

caminhões da BR-040, passando-os para a Via do Minério, trazendo mais segurança

para a população que utiliza a BR-040 no Município de Congonhas, próximo ao Pires.

Isso trará mais segurança para a nossa população. Na verdade, é um mea-culpa, um

pedido de desculpas ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, porque ele havia feito essa

citação. Sr. Presidente, queria também falar sobre uma preocupação que temos neste

momento.  O  Deputado  Rogério  Correia  até  fez  um  contato  com  o  Calazans,

Superintendente do Incra em Minas Gerais, sobre a ocupação de uma fazenda em

Baldim.  Queria  deixar  aqui  essa  informação,  porque  é  uma  preocupação  muito

grande. A fazenda tem próximo a 3 mil pés de pequi, 2 mil pés de mangaba e outras

árvores. O rio que atravessa a fazenda tem a mata ciliar toda recomposta. Mas uma

informação que nos foi trazida agora nos tranquiliza: eles estão acampados fora da

fazenda e,  de alguma forma,  já  temos cuidado com todo esse grupo de árvores,

algumas em extinção, que devem ser preservadas. Desejo a todos um bom recesso e

um bom descanso. Sem dúvida teremos um segundo semestre de muito trabalho.

Muito obrigado.
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Encerramento

O Sr.  Presidente -  Cumprido o objetivo da convocação,  a Presidência encerra a

reunião, desconvocando a extraordinária de logo mais, às 20 horas, e convocando as

Deputadas e os Deputados para a ordinária do dia 2 de agosto, terça-feira, às 14

horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada será publicada na

edição do dia 2/8/2011). Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 30 DE JULHO DE 2011

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 25/7/2011, a seguinte comunicação:

Do Deputado Tiago Ulisses notificando o falecimento do Sr. Sérgio Maciel da Silva,

ocorrido em 23/7/2011, em Aiuruoca. (- Ciente. Oficie-se.)
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606 – 610 – 804 – 1210 – 1217 – 1220 – 1221 – 1224 – 1240 – 1247 – 1250 – 1251 –

1366 – 1402 – 1404 – 1529 – 1550 – 1615 – 1733 – 1741 – 1756 – 1762 – 1765 –

1766 – 1777 – 1795 – 1806 – 1808 – 1849 – 1867 – 1868 – 1869 – 1870 – 1882 –

1922 – 1937 – 1938 – 1946 – 1948 – 1977 – 1980 – 1981 – 1982 – 1983 – 1992 

Romel Anizio – 779 – 1907 – 1909 

Rômulo Veneroso – 1178 

Rômulo Viegas – 77 – 391 – 788 – 795 – 799 – 800 – 1178 – 1202 – 1206 – 1859 –

1902 – 1991 

Rosângela Reis – 585 – 780 – 782 – 784 – 785 – 1178 – 1512 



2004
____________________________________________________________________________

Sargento Rodrigues – 57 – 114 – 115 – 116 – 790 – 793 – 795 – 1178 – 1404 – 1538

– 1540 – 1566 – 1861 – 1910 – 1914 – 1918 – 1984 

Sávio Souza Cruz – 580 – 770 – 1178 – 1193 – 1214 – 1218 – 1219 – 1220 – 1500 –

1593 – 1594 – 1595 – 1729 

Sebastião Costa – 73 – 764 – 1227 – 1384 

Tadeu Martins Leite – 239 – 242 – 618 – 638 – 643 – 1178 

Tenente Lúcio – 1178 – 1180 – 1916 – 1948 

Tiago Ulisses – 447 – 1373 – 1782 – 1796 – 1995 

Ulysses Gomes – 179 – 180 – 181 – 182 – 183 – 184 – 1208 – 1211 – 1212 – 1233 –

1392 – 1520 – 1888 – 1893 – 1899 – 1903 – 1905 

Vanderlei Miranda –  96 – 255 – 474 – 604 – 623 – 1178 

Zé Maia – 1218



2005
____________________________________________________________________________

Comissão de Administração Pública – 314 – 351 – 360 – 386 – 528 – 530 – 543 –

777 – 778 – 986 – 993 – 1121 – 1415 – 1450 – 1487 – 1630 – 1650 – 1657 – 1660 –

1661 – 1837 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização – 322 – 348 – 363 – 365 –

984 – 994 

Comissão de Constituição e Justiça – 189 – 190 – 191 – 201 – 214 – 215 – 259 –

269 – 270 – 497 – 498 – 499 – 501 – 502 – 505 – 519 – 520 – 525 – 544 – 557 – 570

– 571 – 596 – 656 – 660 – 666 – 677 – 684 – 686 – 689 – 691 – 693 – 695 – 697 –

700 – 706 – 708 – 711 – 713 – 718 – 721 – 724 – 733 – 736 – 738 – 741 –   744 – 746

– 750 – 751 – 753 – 759 – 760 – 816 – 817 – 819 – 822 – 824 – 843 – 844 – 845 –

846 – 854 – 858 – 861 – 864 – 866 – 867 – 870 – 872 – 876 – 879 – 883 – 886 – 889

– 896 – 900 – 902 – 905 – 909 – 913 – 915 – 917 – 920 – 923 – 925 – 928 – 931 –

943 – 960 – 979 – 987 – 1006 – 1009 – 1015 – 1018 – 1020 – 1023 – 1031 – 1033 –

1037 – 1039 – 1041 – 1042 – 1046 – 1049 – 1052 – 1055 – 1257 – 1265 – 1266 –

1267 – 1268 – 1269 – 1271 – 1272 – 1273 – 1274 – 1275 – 1276 – 1277 – 1278 –

1279 – 1280 – 1281 – 1293 – 1295 – 1301 – 1302 – 1307 – 1313 – 1315 – 1320 –

1323 – 1330 – 1332 – 1335 – 1337 – 1342 – 1345 – 1349 – 1353 – 1355 – 1637 

Comissão de Cultura – 264 – 372 – 374 – 661 – 662 – 663 – 977 – 1068 – 1069 –

1071 – 1090 – 1417 – 1430 – 1527 – 1528 

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Defic iência – 551 – 895 – 953 –

1087 – 1527 – 1631 



2006
____________________________________________________________________________

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte – 262 – 268 – 281 – 286 –

596 – 1102 – 1104 – 1111 – 1116 – 1117 – 1119 – 1238 – 1434 – 1526 – 1640 – 1648 -

1933

Comissão de Direitos Humanos – 285 – 319 – 354 – 359 – 366 – 451 – 667 – 985 –

1526 – 1527 – 1631 – 1651 – 1657 

Comissão de Educação, Ciência  e Tecnologia – 197 – 203 – 310 – 553 – 568 –

664 – 778 – 965 – 1193 – 1255 – 1528 – 1734 

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude – 353 – 504 – 506 – 814 – 827 – 830 –

832 – 838 – 841 – 842 – 1107 – 1254 – 1350 – 1629 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária – 109 – 192 – 195 – 198 –

207 – 210 – 213 – 357 – 538 – 546 – 549 – 668 – 673 – 716 – 847 – 934 – 946 – 947

– 967 – 998 – 1004 – 1058 – 1061 – 1063 – 1073 – 1122 – 1414 – 1432 – 1448 –

1455 – 1457 – 1458 – 1464 – 1466 – 1467 – 1471 – 1485 – 1645 – 1655 – 1659 –

1841  

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustent ável – 321 – 369 – 374 –

658 – 671 – 936 – 955 – 992 – 1000 – 1194 – 1384 – 1460 – 1642 – 1646 – 1661 

Comissão de Minas e Energia – 107



2007
____________________________________________________________________________

Comissão de Participação Popular – 258 – 362 – 450 – 451 – 981 – 1193 – 1733 –

1839 

Comissão de Política  Agropecuária e Agroindustrial  – 256 – 272 – 508 – 974 –

1069 – 1070 – 1072 – 1089 – 1195 – 1196 – 1197 – 1411 – 1436 – 1808 

Comissão de Redação – 219 – 220 – 358 – 387 – 388 – 577 – 578 – 579 – 763 –

969 – 1358 – 1359 – 1362 – 1363 – 1364 – 1483 – 1484 – 1485 – 1633 – 1656 –

1662 – 1663 – 1664 – 1665 – 1671 – 1672 – 1677 – 1678 – 1679 – 1680 – 1681 –

1682 – 1683 – 1684 – 1685 – 1686 – 1711 – 1714 – 1715 – 1717 - 1719

Comissão de Saúde – 99 – 510 – 511 – 518 – 522 – 533 – 539 – 665 – 728 – 826 –

831 – 964 – 996 – 1259 – 1283 – 1310 – 1325 – 1328 – 1339 – 1357 – 1359 – 1413 

Comissão de Segurança Pública – 74 – 105 – 285 – 286 – 452 – 597 – 655 – 680 –

958 – 1193 – 1195 – 1317 – 1428 – 1633 – 1644 – 1734 

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Pública s –  233 – 265 – 347 –

515 – 547 – 574 – 778 – 970 – 1113 – 1197 – 1305 – 1347 – 1406 

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperat ivismo – 108 – 379 – 383 –

596 – 597 – 962 – 1067 – 1731 



2008
____________________________________________________________________________

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Soci al – 101 – 186 – 368 – 371

– 373 – 507 – 509 – 510 – 512 – 513 – 514 – 516 – 517 – 596 – 821 – 826 – 828 –

829 – 833 – 834 – 835 – 836 – 837 – 839 – 840 – 972 – 1088 – 1091 – 1092 – 1093 –

1094 – 1095 – 1096 – 1097 – 1098 – 1099 – 1256 – 1258 – 1260 – 1261 – 1262 –

1263 – 1264 – 1409 – 1416 – 1419 – 1420 – 1421 – 1422 – 1423 – 1424 – 1425 –

1426 – 1427 

Acordo de Líderes – 1220 

Bloco Minas Sem Censura –  138 – 139 – 140 – 141 – 142 – 143 – 144 – 145 – 146

– 147 – 148 – 149 – 150 – 151 – 152 – 153 – 154 – 155 

Comissão  CIPE Rio Doce  – 1735

Comissão Conjunta  – 98 – 349 – 957 – 1649 

Comissão Especial – 97 – 255 – 318 – 352 – 356 – 375 – 496 – 815 – 953 – 956 –

962 – 963 – 979 – 996 – 1004 – 1100 – 1252 – 1384 – 1406 – 1409 – 1636

Decisão da Presidência  – 93 – 1220

Mesa da Assembleia  – 324 – 326 – 328 – 330 – 331 – 333 – 334 – 335 – 337 – 340

– 342 – 345 – 1124 – 1125 – 1126 – 1128 – 1130 – 1131 – 1133 – 1135 – 1136 – 1138



2009
____________________________________________________________________________

– 1140 – 1143 – 1144 – 1146 – 1147 – 1149 – 1151 – 1153 – 1154 – 1157 – 1158 

Palavras do Sr. Presidente  – 295 – 473 – 636 – 649 – 801 – 1221 – 1405 – 1553 –

1755 – 1937 

PCdoB  – 156 – 157 – 158 – 159 – 167 – 168 – 169 – 170 – 171 – 172 – 173 – 174 –

175 – 176 – 177

PDT – 114 – 115 – 116 

PHS – 120 – 121 – 122 – 165 – 166 

PSC – 112 – 113 – 114  

PSDB – 110 – 111 

PSL – 159 – 160 – 161 – 162 – 163 – 164 – 167 

PT – 117 – 118 – 119 – 123 – 124 – 125 – 126 – 127 – 128 – 129 – 130 – 131 – 132 –

133 – 134 – 135 – 136 – 137 – 138 – 179 – 180 – 181 – 182 – 183 – 184 – 185 



2010
____________________________________________________________________________

PTB – 177 – 178 – 179 

PV – 111 – 122 – 123 


